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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 31 oktober 2022 klockan 18:00-22:00 

Beslutande Ledamöter 

Pernilla Färlin (M) 

Maria Molin (M) 

Lars Molin (M) 

Kennet Hedman (M) 

Thomas Evensson (M) 

Ulf Nyman (M) 

Carina Bergen (M) 

Jonas Rask Samuelsson (C) 

Anna-Karin Zachrisson (C) 

Solange Nordh (C) 

William Våhlberg (C) § 126-134 

Sigurd Mattsson (C) tjg ersättare § 135-140 

Henrik Estander (L) 

Maud Jonsson (L) 

Bertil Skoog (L) § 126 

Helena Brink (L) tjg ersättare § 136-140 

Roger Kastman (KD) 

Ove Schönning (S) 

Bertil Asplund (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Kristoffer Hansson (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Lennart Canskog (S) 

Annelie Wallberg (S) ålderspresident § 125, ordförande § 126-140 

Gunnar Eriksson (S) 

Sawsan Ghazal (S) tjg ersättare 

Walle Olsson (S) tjg ersättare 

Sara Cedenman (S) tjg ersättare 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare 

Kiki Furstedt (V) 

Mårten Züchner (V) tjg ersättare 

Kristoffer Kavallin (MP) 

Lászlò Gönczi (MP) tjg ersättare § 125-129 

Henrik Karlström (SD) 

Jens Furuskog (SD) 

Sven Persson (SD) 

Magnus Florkölen (SD) 

Thomas Svensk (SD) 

Magnus Nyholm (SD) 

Fredrik Röjd (LB) 

Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

Eva-Marie Forslin (LB) 
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 Ersättare 

Johan Myrberg (M) 

Monica Nordin (M) 

Sigurd Mattsson (C) 

Barbro Andin Mattsson (C) 

Kurt Ljung (SD) 

Håkan Dubbel (SD) 

Torsten Hellström (LB) 

Guy Plantin (KD) 

Lena Estebring (KD) 
Övriga deltagare Kommunrevisions ordförande Björn Brink (C) § 127 

Eric Carlsson, ekonomichef § 127-128 

Karin Höglund, administrativ chef 

Biträdande kommunchef Mikael Björk 

Justerare Kristoffer Hansson och Solange Nordh 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-07 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 125-140 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Kristoffer Hansson och Solange Nordh   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-31 

Datum för anslags upprättande 2022-11-08 

Datum för anslags nedtagande 2022-11-30 

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 21 oktober 2022. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 oktober 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 

medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Maria Molin (M) frågar på vilket sätt kommunledningen agerat för att de två SJ-tåg 

som tidigare avgick tidigt från Ljusdal åter ska börja avgå samma tid som tidigare från 

Ljusdal. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) är frånvarande vid kvällens möte 

men har lämnat ett skriftligt svar som Maria Molin läser upp från talarstolen. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) frågar när skyltarna med träningstips på runt Kyrksjön 

ska bli tillgängliga. 

 

Samhällsservicenämndens ordförande Iréne Jonsson (S) svarar på frågan. 
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§ 137 Dnr 00045/2020 
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beslut. Svar ....................................................................................................... 35 
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Avsägelse från Harald Noréus (L) gällande uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen samt som ersättare i dess arbetsutskott. 
Fyllnadsval av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsen ................................ 39 

§ 140 Dnr 00321/2022 
Medborgarförslag gällande halkskydd till pensionärer ....................................... 40 
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§ 125 Dnr 00282/2022  

Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 2022-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige. 

 

2.  Eva-Marie Forslin (LB) väljs till 1: e vice ordförande i 

 kommunfullmäktige. 

 

3.  Thomas Evensson (M) väljs till 2:e vice ordförande i 

 kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse presidium bestående av ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden.  

Yrkanden 

Ove Schönning (S): Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Eva-Marie Forslin (LB) väljs till 1:e vice 

ordförande. 

 

Lars Molin (M): Thomas Evensson (M) väljs till 2:e vice ordförande.  

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Annelie 

Wallberg (S) till kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Eva-Marie 

Forslin (LB) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Thomas 

Evensson (M) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 126 Dnr 00283/2022  

Val av valberedning för mandatperioden 2023-2026 
(9+9). Val av ordförande och vice ordförande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter i valberedningen väljs: 

 

Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Torsten Hellström (LB), Roger 

Kastman (KD), Solange Nordh (C), Henrik Karlström (SD), Lászlò Gönczi 

(MP), Maud Jonsson (L) och Oscar Löfgren (V).  

 

2. Till ersättare i valberedningen väljs: 

 

Ove Schönning (S), Allan Cederborg (M), Jonny Mill (LB), Lena Estebring 

(KD), Jonas Rask Samuelsson (C), Magnus Florkölen (SD), Anna-Karin 

Kavallin (MP), Bertil Skoog (L) och Kiki Furstedt (V). 

 

3. Till ordförande väljs Iréne Jonsson (S). 

 

4. Till vice ordförande väljs Jens Furuskog (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse valberedning för kommande mandatperiod.  

Yrkanden 

Ove Schönning (S): Maria Fernmalm (S) väljs till ledamot och Ove 

Schönning (S) väljs till ersättare. Iréne Jonsson (S) väljs till ordförande.  

 

Lars Molin (M): Kennet Hedman (M) väljs till ledamot och Allan Cederborg 

(M) väljs till ersättare.  

 

Marie-Louise Hellström (LB): Torsten Hellström (LB) väljs till ledamot och 

Jonny Mill (LB) väljs till ersättare.  

 

Roger Kastman (KD): Roger Kastman (KD) väljs till ledamot och Lena 

Estebring (KD) väljs till ersättare.  
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Jonas Rask Samuelsson (C): Solange Nordh (C) väljs till ledamot och Jonas 

Rask Samuelsson (C) väljs till ersättare.  

 

Henrik Karlström (SD): Henrik Karlström (SD) väljs till ledamot och 

Magnus Florkölen (SD) väljs till ersättare. Jens Furuskog (SD) väljs till vice 

ordförande.  

 

Kristoffer Kavallin (MP): László Gönczi (MP) väljs till ledamot och Anna-

Karin Cavallin (MP) väljs till ersättare.  

 

Helena Brink (LB): Maud Jonsson (L) väljs till ledamot och Bertil Skoog (L) 

väljs till ersättare. 

 

Kiki Furstedt (V): Oscar Löfgren väljs till ledamot och Kiki Furstedt väljs 

till ersättare.  

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Iréne 

Jonsson (S) till ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Solange 

Nordh (C) eller Jens Furuskog till vice ordförande. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige valt Jens Furuskog (SD) till vice ordförande.  

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning. 

 

Sekreteraren upplyser om valproceduren och om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. 

 

De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

30 röster avges, 11 ledamöter avstår från att rösta.  
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Med 10 röster för Jens Furuskog och 8 röster för Solange Nordh har 

kommunfullmäktige beslutat välja Jens Furuskog till vice ordförande i 

valberedningen.  8 röster är blanka och på tre av rösterna står det ”Avstår”.  

Reservationer 

Kristoffer Kavallin (MP) och Làszlò Gönczi (Mp) reserverar sig mot beslutet 

att välja Jens Furuskog till vice ordförande.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja föreslagna 

personer till ledamöter i valberedningen. Ordföranden finner att kommun-

fullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja föreslagna 

personer till ersättare i valberedningen. Ordföranden finner att kommun-

fullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 
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§ 127 Dnr 00276/2022  

Delårsrapport augusti 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 

 perioden januari till augusti 2022 godkännes.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt budget-

uppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  

 

Utfallet är sammanlagt 85,1 miljoner kronor och helårsprognosen är 56,5 

miljoner kronor. 

 

Investeringar prognostiseras till 110,5 miljoner kronor. 

 

Nämnderna prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 6,6 

miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden, utbildningsnämnden 

samt kommunstyrelsen prognostiserar ett större överskott. Övriga nämnder 

prognostiserar mindre avvikelser. 

 

Centrala poster, finansiering och finansnetto prognostiserar sammantaget en 

positiv budgetavvikelse med 26,6 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

 

En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 

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

systemverktyget Stratsys. Detta planeras under 2023. 

 

Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsrapporten. 

 

Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) fördrar revisorernas 

granskningsrapport över delåret 2022. Björn Brink berättar också om 

revisorernas uppdrag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Delårsrapport 5 oktober 2022 

Arbetsutskottets protokoll 29 september 2022, § 126 

Protokoll omsorgsnämnden 23 september 2022, § 123 

Protokoll utbildningsnämnden 22 september 2022, § 51 

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022, § 157 

Protokoll samhällsservicenämnden 20 september 2022, § 131 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (S) och  Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons och Lars Molins yrkande. Ordföranden finner att kommun-

fullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen 

Revisorerna 

Nämnderna 
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§ 128 Dnr 00290/2022  

Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 
2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Ljusdals Energiföretag koncernen 

 samt AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till protokollet 

 och läggs till handlingarna. 

 

2. Verksamheten under perioden januari-augusti 2022 i Ljusdals 

 Energiföretag AB koncernen samt AB Ljusdalshem koncernen läggs med 

 godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda 

 kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

 befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 

Ljusdalshem upprättar delårsrapporter för respektive bolag och dess koncern. 

Delårsrapporterna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten under perioden 

januari-augusti 2022 i de helägda kommunala bolagen varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

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

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

Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen.  

 

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

del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 

revisorernas granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 

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

och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
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under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

 

Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsrapporterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 169 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Delårsrapport  och sammanfattning av verksamhetsplaner Ljusdal 

Energikoncern 

Delårsrapport AB Ljusdalshem 

Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Bolagen 
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§ 129 Dnr 00048/2022  

Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2021 för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 

 och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

2. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs 

 årsredovisning för verksamhetsår 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och 

kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. 

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. 

Samordningsförbund Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för sin 

verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 

medlemskommun. 

 

Resultatet för 2021 uppgår till -1 397 000 kronor jämfört med en budget på -

3 235 000 kronor. I och med att samordningsförbund har möjlighet att 

använda tidigare års överskott finns inget som hindrar att budgeten upprättas 

med ett underskott för året, så länge underskottet inte överskrider förbundets 

egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets egna kapital per 

2020-12-31 uppgick till 6 630 000 kronor, vilket innebär att budgeterat 

underskott inte överskrider förbundets egna kapital.  

 

Precis som föregående år har den verksamhet som Samordningsförbund 

Gävleborg finansierar varit påverkad av effekterna av Covid-19. Inom 

insatsen Trisam 2.0 har man varit tvingad att sänka ambitionsnivån. Inom 

insatsen Ett Hållbart Arbetsliv har man sett tydliga effekter av Covid-19 på 

arbetsplatsen samt även påverkats av arbetsförmedlingens reformering. 

 

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

över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 

kommunen är medlem i. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och 
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efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. 

  

Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordnings-

förbund utövas i första hand genom att ta del av budget och 

verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas 

granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 

i övrigt utfört under året i form av medlemssamråd är det 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning att verksamheten under 2021 

bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i 

enlighet med uppställda direktiv. 

 

Jäv 

 

Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 173 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Årsredovisning 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 130 Dnr 00199/2021  

Revidering av avtal och reglemente för Gemensam 
nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ett nytt avtal mellan Region Gävleborg och länets kommuner avseende 

 den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor ska gälla från och med 

 1 januari 2023. 

 

2. Det upprättade förslaget på avtal och reglemente mellan parterna 

 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. 

 

3. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg och länets 

 kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige i Region Gävleborg fattade i maj 2022 beslut om att lyfta 

ur FoU Välfärd från den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och 

hjälpmedel. Den gemensamma nämndens uppdrag kommer att koncentreras 

till hjälpmedelsfrågor.  

 

Med anledning av detta behöver de tidigare ingångna avtalet mellan parterna 

ersättas av nya avtal som skall börja gälla den 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 171 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 129 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 

Revidering av avtal och reglemente 14 juni 2022 

Förslag till samverkansavtal 2023 16 maj 2022 

Förslag till reglemente 16 maj 2022 

Yrkanden 

Maria Fernmalm (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Fernmalms 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Region Gävleborg 
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§ 131 Dnr 00137/2022  

Antagande av digitaliseringsstrategi 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Digitaliseringsstrategin antas.  

Sammanfattning av ärendet 

En analys av nuläget inom kommunorganisationen för att kunna digitalisera 

aktiviteter och processer för ökad servicenivå, förenkling och effektivisering 

resulterade i att tre huvudsakliga åtgärder behövde genomföras innan arbetet 

med digitalisering kan startas.  

 

 En processanalys och kartläggning - ej kartlagda processer kan inte 

digitaliseras. Detta är uppstartat. 

 En finansieringsmodell, som hanteras inom budgetarbete 2023 

 En digitaliseringsstrategi som beslutas av kommunfullmäktige för 

genomslag i hela kommunkoncernen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 177 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 125 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 april 2022 

Digitaliseringsstrategi 10 september 2022 

Slutrapport analys av digital mognad 18 januari 2022 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons och Jonas Rask Samuelssons yrkande. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Kommunstyrelseförvaltningen  

Kf 31 oktober för digital justering
(Signerat, SHA-256 9301FE5CB98B8173AC01E18D6E10FFCCCAB639B4A8DEF9D4C376E33E9A598256)

Sida 20 av 41



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(40) 

Datum 

2022-10-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 00411/2021  

Motion från Karin Jansson (MP) gällande laddstolpe i 
Los. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 

motionen föreslår hon att: 

 

Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 

satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten däromkring. 

 

Arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen ska 

intensifieras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 163 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han delar motionärernas bild av att 

laddstolpe behövs i Los men inte bara där. En god laddinfrastruktur behövs i 

hela vår stora kommun. 

 

Kommunens förvaltning arbetar med att ta fram ett underlag som pekar ut 

lämpliga platser för laddstolpar i olika delar av kommunen. Primärt kommer 

dessa platser vara på kommunal mark. 

 

Kommunen har inte som avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur 

eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med 

aktörer som vill göra detta.   

 

Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad.   
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt att 

ta fram en laddinfrastruktur för hela kommunen. Arbete pågår med att hitta 

lämpliga platser i olika delar av kommunen.  

 

Kommunen ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill sätta upp 

laddstolpar i kommunen. 

 

Med det föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 157 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 113 

Förslag till beslut 15 augusti 2022 

Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 163 

Motion från Karin Jansson (MP) 23 november 2021 

Yrkanden 

Solange Nordh (C), Fredrik Röjd (LB) och Pernilla Färlin (M): Bifall till 

motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Solange Nordhs m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Solange Nordhs 

m fl yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 133 Dnr 00035/2022  

Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon 
kommundel ska ske i kommunfullmäktige. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 

 

I motionen skriver han: 

 

"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 

nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 

som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 

läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 

 

Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 

betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 

utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 

av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 

 

En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i nämndens ansvar att 

bedöma konsekvenserna för bygden av nämndens beslut utan brukar endast 

se frågorna ur nämndens verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli 

en allvarlig skada för berörd bygd och för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför 

bör dessa frågor behandlas där." 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 

negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 

ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 21 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.         

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-

mäktige beslutar om den kommunala nämndsorganisationen och dess 
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uppgiftsområden. Detta regleras med reglementen som kommunfullmäktige 

fattar beslut om inför varje mandatperiod enligt Kommunallagen 5 kap 1 §. 

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, avgörs i 

kommunfullmäktige. 

 

Motionären skriver i sitt yrkande att alla ärenden som kan påverka någon 

kommundels utveckling negativt ska skickas till kommunfullmäktige för 

behandling.  

 

Den arbetsordningen går det inte att ha. Nämnderna ansvarar själv för sina 

beslut och ska göra sina egen konsekvensanalyser.  

 

Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 159 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 116 

Förslag till beslut 9 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 21 

Motion från Kristoffer Kavallin (MP) 31 januari 2022 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Fredrik Röjd (LB) och Kristoffer Kavallin (MP): Bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons yrkande mot Fredrik Röjds och 

Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller Kristoffer Hanssons yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 134 Dnr 00408/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller 
flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.           

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 

föreslås att en eller flera rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 158 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till Rådet för funktionshinderfrågor 

och samhällsservicenämnden. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positivt till motionen. De har som 

önskemål att inviga en rullstolsgunga i Folkparken i samband med 

Folkparkens 115-årsjubileum i maj 2022. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att sedan lekplatsutredningen 

genomfördes 2010 och efterföljande åtgärder utfördes på de lekplatser som 

gata- och parkenheten ansvarar för har ett antal synpunkter kommit in 

angående vissa brister i tillgängligheten. 

 

Lekmiljöerna ska vara anpassade för alla, det vill säga även för dem som har 

nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. Ambitionen 

är inte att alla ska kunna nyttja varje attraktion men alla ska kunna vara 

delaktiga i leken genom att vara närvarande på lekplatsen. 

 

Lekplatserna ska vara till glädje för så många som möjligt. De ska inspirera 

barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och 

glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans 

och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor 

betydelse för barns sociala samspel. 
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Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, 

samarbeta och lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas 

mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med 

funktionsnedsättning. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika 

sätt och utforska sina egna idéer och lekar.  

 

FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt 

till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. 

 

Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Av denna 

anledning har gata- och parkenheten begärt extra medel för 

tillgänglighetshöjande åtgärder i den ekonomiska långtidsplanen. 

 

Därmed föreslår nämnden att motionen ska anses vara besvarad. 

  

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionären 

föreslår att fler rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i kommunen. 

Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till motionen. Samhälls-

servicenämnden anser att lekmiljöerna även ska vara anpassade för dem som 

har nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. 

 

Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Extra medel för 

detta har begärts i den ekonomiska långtidsplanen. 

 

Ordföranden föreslår att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens prototokoll 2 juni 2022, § 119 

Förslag till beslut 6 maj 2022 

Yttrande från samhällsservicenämnden 12 april 2022, § 7 

Yttrande från Rådet för funktionshinderfrågor 10 februari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021 

Motion 19 november 2021 

Yrkanden 

Maud Jonsson (L), Irène Jonsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 135 Dnr 00168/2021  

Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen 
utvärderar kommunens vindkraft. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Harald Noréus (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

utvärdering av kommunens vindkraft. 

 

I motionen skriver Harald Noréus: 

 

”Vindkraftsfrågan är en fråga som engagerar många, inte minst 

lokalbefolkningen på landsbygden men också den biologiska mångfalden. 

Exploateringen av vindkraft bör ske där man behöver elen som mest. Det vill 

säga i söder och gärna stadsnära, på marker som redan är exploaterade till 

max. 

 

Den nuvarande kommunala vindkraftsplanen som antogs 2012 är förlegad 

och bygger på förutsättningar som inte längre stämmer med verkligheten. I 

och med att planen är ett samrådsförfarande från 2011-2012, då det ännu inte 

fanns vindkraftverk i kommunen och ett verk på den tiden definierades 

genom att det var mer än 20 meter högt eller når ”höjder upp emot 180 

meter”, är planen nu helt föråldrad. Samtidigt står det skrivet i 

vindkraftsplanen att ”Planen kan revideras längre fram beroende på ny 

information, teknik eller värderingar.” 

 

Den utvärdering som Sweco gjorde 2016 bedömdes ”inte vara heltäckande”, 

varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre 

beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden”. Den 12 januari 

2018 beslutade kommunstyrelsen att: 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation 

inför upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende 

utvärdering av tematiskt tillägg för vindkraft (vindkraftsplan). Efter utförd 

utvärdering ska uppdatering göras. 
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Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter 

genomförd upphandling/anbudsförfarande. 

 

Det är oerhört problematiskt att kommunen inte fullföljt det uppdrag som 

kommunstyrelsen gett till förvaltningen. Vindkraftsetableringar har skett 

också utanför de utpekade områdena, nya områden tillkommer helt utanför 

planen. Ännu har kommuner dock möjlighet till veto.” 

 

Harald Noréus yrkar att: 

 

Beslutet som fattades den 12 januari 2017 rivs upp och ersätts av punkterna 

2-5: 

 

 Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 

omedelbart. 

 

 Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 

påbörjas efter det att utvärderingen är gjord. 

 

 Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas 

fram genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 

 

 Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 

vindkraftsplan tagits fram.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 61 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han finner att samtliga dessa 

yrkanden behandlats i ärendet Uppdrag att ta fram ny översiktsplan, ÖP, för 

Ljusdals kommun (00276/2021) i kommunfullmäktige. I ärendet beslutades 

att en ny översiktsplan (ÖP) ska tas fram för Ljusdals kommun. Där kommer 

vindkraft ingå som en del. I detta arbete kommer också nuvarande tematiska 

tillägg att utvärderas. I framtagande av en ny ÖP ingår både samråd och 

granskningar. I ärendet beslutades att kommunen ska vara restriktiva med att 

godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar.  

 

Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 beslutade att ta fram en ny 

översiktsplan för Ljusdals kommun. 

  

I beslutet ingick att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya, 

storskaliga vindkraftsetableringar. Utifrån det tagna beslutet föreslås att 

intentionerna i motionen anses vara besvarade.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 156 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 112 

Förslag till beslut 16 augusti 2022 

Yttrande från kommunchefen 28 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 61 

Motion från Harald Noréus (L) 20 april 2020 

Yrkanden 

Irène Jonsson (S) och  Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Fredrik Röjd (LB), Henrik Karlström (SD): Bifall till motionen.  

 

Kristoffer Kavallin (MP): Motionen ska avslås. 

 

Ajournering begärs. Efter 5 minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Iréne Jonssons m fl yrkande.  

 

Omröstning begärs.  

 

Ordföranden utser Iréne Jonssons m fl yrkande till huvudförslag. För att utse 

motförslag till huvudförslaget ställs Fredriks Röjds m fl yrkande mot 

Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att Fredrik Röjds m fl 

yrkande utsetts till motförslag.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Iréne Jonssons m fl yrkande, Nej-röst för Fredrik Röjds m fl 

yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 29 Ja-röster mot 10 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat bifalla Iréne Jonssons m fl yrkande.  

 

Ove Schönning (S), Bertil Asplund (S), Iréne Jonsson (S), Kristoffer 

Hansson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart Canskog (S), Annelie Wallberg 

(S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal (S), Walle Olsson (S), Sara 

Cedenman (S), Birgitta Backman (S), Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), 

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Thomas Evensson (M), Ulf Nyman 

(M), Carina Bergen (M), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 

Zachrisson (C), Solange Nordh (C), Sigurd Mattson (C), Henrik Estander 

(L), Maud Jonsson (L), Helena Brink (L), Kiki Furstedt (V), Mårten Züchner 

(V) och Roger Kastman (KD) röstar Ja. 

 

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

Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Sven 

Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 

Nyholm (SD) röstar Nej. 

 

Kristoffer Kavallin (Mp) avstår från att rösta.  

Reservationer 

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

Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Sven 

Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD) och Magnus 

Nyholm (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 136 Dnr 00025/2022  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 

fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 

omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer som utför uppdrag åt 

kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 

hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 17 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för beredning. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden skriver i sitt 

yttrande att omsorgsförvaltningen idag har en rutin där det framgår på vilket 

sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastningsregistret. 

 

Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 

barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 

kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 

registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 

som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 

 

Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 

kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 

barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 

om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 

 

Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 

belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 

man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 
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personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 

registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 

av regeringen. 

 

Statliga utredningar 

Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 

(SOU 2019:19): 

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 

registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 

vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 

personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 

med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att omsorgsförvaltningen har rutiner där det 

framgår på vilket sätt de kan begära utdrag ur belastningsregistret. Riktlinjer 

ska tas fram där det framgår på vilket sätt de ska begäras utdrag ur 

belastningsregistret.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 158 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 114 

Förslag till beslut 15 augusti 2022 

Omsorgsnämndens yttrande 25 maj 2022, § 83 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 17 

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 26 januari 2022 

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB), Solange Nordh (C), Ove Schönning (S), 

Henrik Karlström (SD), Kristoffer Hansson (S), Maria Molin (M), Kiki 

Furstedt (V), Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 00045/2020  

Motion från Moderaterna gällande uppföljning av 
tidigare tagna beslut. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 

Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommunfull-

mäktige gällande uppföljning av tidigare beslut. 

 

I motionen skriver de " I fullmäktige och nämnder tar politiker regelbundet 

beslut som ska verkställas.  

 

För att få kontroll på huruvida beslut verkställs och huruvida de får den 

effekt som förväntas föreslås: 

 

att fullmäktige och nämnder får regelbundna uppföljningar av tidigare tagna 

beslut, förslagsvis var tredje månad. 

 

att de beslut som är verkställda även de får ett datum för uppföljning, detta 

för att utvärdera om effekten blivit som man tänkt sig.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 12 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.       

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 

övervägande skriver hon att med det nya ledningssystemet Stratsys kommer 

det att tas ut kvartalsrapporter som presenteras för politiken. Övrig 

administrativ hantering av ärenderedovisning finns det inte resurser till.    

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 133 att motionen avslås 

 

Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 181 att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 181 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 133 

Förslag till beslut 23 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 12 

Motion 24 januari 2020 

Yrkanden 

Maria Molin (M), Henrik Karlström (SD), Jonas Rask Samuelsson (C) och 

Fredrik Röjd (LB): Bifall till motionen. 

 

Kristoffer Hansson (S) och Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Maria Molins yrkande 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Maria Molins m fl yrkande, Nej-röst för Kristoffer Hanssons m fl 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 22 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla Maria Molins m fl yrkande.  

 

Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 

Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Carina Bergen (M), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), Solange Nordh (C), Sigurd 

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

(LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), 

Sven Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 

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

 

Ove Schönning (S), Bertil Asplund (S), Iréne Jonsson (S), Kristoffer Hansson 

(S), Maria Fernmalm (S), Lennart Canskog (S), Annelie Wallberg (S), 
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Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal (S), Walle Olsson (S), Sara Cedenman 

(S), Birgitta Backman (S), Henrik Estander (L), Maud Jonsson (L) och  

Helena Brink (L)  röstar Nej. 

 

Kiki Furstedt (V), Mårten Züchner (V) och Kristoffer Kavallin (MP) avstår 

från att rösta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 00309/2022  

Avsägelse från Guy Plantin (KD) gällande uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- 
och socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Guy Plantin (KD) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Guy Plantin (KD) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 139 Dnr 00325/2022  

Avsägelse från Harald Noréus (L) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunstyrelsen samt som ersättare i 
dess arbetsutskott. Fyllnadsval av ledamot samt 
ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Harald Noréus (L) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2. Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot. 

 

3. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare. 

 

4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Harald Noréus (L) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Yrkanden 

Helena Brink (L): Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 140 Dnr 00321/2022  

Medborgarförslag gällande halkskydd till pensionärer 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förnyat medborgarförslag om halkskydd till pensionärer har inkommit till 

kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver: 

 

"Halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun. I november 2015 inkom 

jag med en skrivelse om halkskydd till våra pensionärer, nu har det kommit 

många nya i denna grupp som vi bör uppmärksamma. Vi äldre har svårt att 

hålla balansen när vi är ute och går i halt väglag, en olycka med bruten 

lårbenshals kostar mycket för samhället. Ett halkskydd är en billig försäkring 

för samhället! 

 

Tidigare beslut att godkändes 2016-10-05." 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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Magnus Nyholm (SD) 
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Johan Myrberg (M) 


Monica Nordin (M) 


Sigurd Mattsson (C) 


Barbro Andin Mattsson (C) 


Kurt Ljung (SD) 


Håkan Dubbel (SD) 


Torsten Hellström (LB) 


Guy Plantin (KD) 


Lena Estebring (KD) 
Övriga deltagare Kommunrevisions ordförande Björn Brink (C) § 127 


Eric Carlsson, ekonomichef § 127-128 


Karin Höglund, administrativ chef 


Biträdande kommunchef Mikael Björk 


Justerare Kristoffer Hansson och Solange Nordh 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-07 
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 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 125-140 
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 Ordförande 


   


 Annelie Wallberg   


 Justerare 


   


 Kristoffer Hansson och Solange Nordh   
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Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-10-31 


Datum för anslags upprättande 2022-11-08 


Datum för anslags nedtagande 2022-11-30 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 21 oktober 2022. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 oktober 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 


medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Maria Molin (M) frågar på vilket sätt kommunledningen agerat för att de två SJ-tåg 


som tidigare avgick tidigt från Ljusdal åter ska börja avgå samma tid som tidigare från 


Ljusdal. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) är frånvarande vid kvällens möte 


men har lämnat ett skriftligt svar som Maria Molin läser upp från talarstolen. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) frågar när skyltarna med träningstips på runt Kyrksjön 


ska bli tillgängliga. 


 


Samhällsservicenämndens ordförande Iréne Jonsson (S) svarar på frågan. 
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§ 125 Dnr 00282/2022  


Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 2022-2026 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige. 


 


2.  Eva-Marie Forslin (LB) väljs till 1: e vice ordförande i 


 kommunfullmäktige. 


 


3.  Thomas Evensson (M) väljs till 2:e vice ordförande i 


 kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige ska utse presidium bestående av ordförande, 1:e vice 


ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden.  


Yrkanden 


Ove Schönning (S): Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande 


 


Marie-Louise Hellström (LB): Eva-Marie Forslin (LB) väljs till 1:e vice 


ordförande. 


 


Lars Molin (M): Thomas Evensson (M) väljs till 2:e vice ordförande.  


 


Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Annelie 


Wallberg (S) till kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Eva-Marie 


Forslin (LB) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Thomas 


Evensson (M) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 126 Dnr 00283/2022  


Val av valberedning för mandatperioden 2023-2026 
(9+9). Val av ordförande och vice ordförande 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Till ledamöter i valberedningen väljs: 


 


Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Torsten Hellström (LB), Roger 


Kastman (KD), Solange Nordh (C), Henrik Karlström (SD), Lászlò Gönczi 


(MP), Maud Jonsson (L) och Oscar Löfgren (V).  


 


2. Till ersättare i valberedningen väljs: 


 


Ove Schönning (S), Allan Cederborg (M), Jonny Mill (LB), Lena Estebring 


(KD), Jonas Rask Samuelsson (C), Magnus Florkölen (SD), Anna-Karin 


Kavallin (MP), Bertil Skoog (L) och Kiki Furstedt (V). 


 


3. Till ordförande väljs Iréne Jonsson (S). 


 


4. Till vice ordförande väljs Jens Furuskog (SD). 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige ska utse valberedning för kommande mandatperiod.  


Yrkanden 


Ove Schönning (S): Maria Fernmalm (S) väljs till ledamot och Ove 


Schönning (S) väljs till ersättare. Iréne Jonsson (S) väljs till ordförande.  


 


Lars Molin (M): Kennet Hedman (M) väljs till ledamot och Allan Cederborg 


(M) väljs till ersättare.  


 


Marie-Louise Hellström (LB): Torsten Hellström (LB) väljs till ledamot och 


Jonny Mill (LB) väljs till ersättare.  


 


Roger Kastman (KD): Roger Kastman (KD) väljs till ledamot och Lena 


Estebring (KD) väljs till ersättare.  
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Jonas Rask Samuelsson (C): Solange Nordh (C) väljs till ledamot och Jonas 


Rask Samuelsson (C) väljs till ersättare.  


 


Henrik Karlström (SD): Henrik Karlström (SD) väljs till ledamot och 


Magnus Florkölen (SD) väljs till ersättare. Jens Furuskog (SD) väljs till vice 


ordförande.  


 


Kristoffer Kavallin (MP): László Gönczi (MP) väljs till ledamot och Anna-


Karin Cavallin (MP) väljs till ersättare.  


 


Helena Brink (LB): Maud Jonsson (L) väljs till ledamot och Bertil Skoog (L) 


väljs till ersättare. 


 


Kiki Furstedt (V): Oscar Löfgren väljs till ledamot och Kiki Furstedt väljs 


till ersättare.  


 


Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Iréne 


Jonsson (S) till ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Solange 


Nordh (C) eller Jens Furuskog till vice ordförande. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige valt Jens Furuskog (SD) till vice ordförande.  


 


Omröstning begärs. 


 


Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning. 


 


Sekreteraren upplyser om valproceduren och om vilka krav som gäller för 


valsedlarna. 


 


De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 


Omröstningsresultat 


30 röster avges, 11 ledamöter avstår från att rösta.  
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Med 10 röster för Jens Furuskog och 8 röster för Solange Nordh har 


kommunfullmäktige beslutat välja Jens Furuskog till vice ordförande i 


valberedningen.  8 röster är blanka och på tre av rösterna står det ”Avstår”.  


Reservationer 


Kristoffer Kavallin (MP) och Làszlò Gönczi (Mp) reserverar sig mot beslutet 


att välja Jens Furuskog till vice ordförande.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja föreslagna 


personer till ledamöter i valberedningen. Ordföranden finner att kommun-


fullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja föreslagna 


personer till ersättare i valberedningen. Ordföranden finner att kommun-


fullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


12(40) 


Datum 


2022-10-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 127 Dnr 00276/2022  


Delårsrapport augusti 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 


 perioden januari till augusti 2022 godkännes.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt budget-


uppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  


 


Utfallet är sammanlagt 85,1 miljoner kronor och helårsprognosen är 56,5 


miljoner kronor. 


 


Investeringar prognostiseras till 110,5 miljoner kronor. 


 


Nämnderna prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 6,6 


miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden, utbildningsnämnden 


samt kommunstyrelsen prognostiserar ett större överskott. Övriga nämnder 


prognostiserar mindre avvikelser. 


 


Centrala poster, finansiering och finansnetto prognostiserar sammantaget en 


positiv budgetavvikelse med 26,6 miljoner kronor. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 


 


En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 


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


systemverktyget Stratsys. Detta planeras under 2023. 


 


Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsrapporten. 


 


Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) fördrar revisorernas 


granskningsrapport över delåret 2022. Björn Brink berättar också om 


revisorernas uppdrag.  
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Delårsrapport 5 oktober 2022 


Arbetsutskottets protokoll 29 september 2022, § 126 


Protokoll omsorgsnämnden 23 september 2022, § 123 


Protokoll utbildningsnämnden 22 september 2022, § 51 


Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022, § 157 


Protokoll samhällsservicenämnden 20 september 2022, § 131 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (S) och  Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Hanssons och Lars Molins yrkande. Ordföranden finner att kommun-


fullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomichefen 


Revisorerna 


Nämnderna 
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§ 128 Dnr 00290/2022  


Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 
2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Ljusdals Energiföretag koncernen 


 samt AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till protokollet 


 och läggs till handlingarna. 


 


2. Verksamheten under perioden januari-augusti 2022 i Ljusdals 


 Energiföretag AB koncernen samt AB Ljusdalshem koncernen läggs med 


 godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda 


 kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


 befogenheterna.  


Sammanfattning av ärendet 


De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 


Ljusdalshem upprättar delårsrapporter för respektive bolag och dess koncern. 


Delårsrapporterna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten under perioden 


januari-augusti 2022 i de helägda kommunala bolagen varit förenlig med det 


fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. 


 


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


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


Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 


direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 


kommunen.  


 


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


del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 


revisorernas granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 


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


och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
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under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 


ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


 


Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsrapporterna.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 169 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Delårsrapport  och sammanfattning av verksamhetsplaner Ljusdal 


Energikoncern 


Delårsrapport AB Ljusdalshem 


Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Bolagen 
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§ 129 Dnr 00048/2022  


Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2021 för 
Samordningsförbund Gävleborg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 


 och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 


 


2. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs 


 årsredovisning för verksamhetsår 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och 


kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 


Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. 


Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. 


Samordningsförbund Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för sin 


verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 


medlemskommun. 


 


Resultatet för 2021 uppgår till -1 397 000 kronor jämfört med en budget på -


3 235 000 kronor. I och med att samordningsförbund har möjlighet att 


använda tidigare års överskott finns inget som hindrar att budgeten upprättas 


med ett underskott för året, så länge underskottet inte överskrider förbundets 


egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets egna kapital per 


2020-12-31 uppgick till 6 630 000 kronor, vilket innebär att budgeterat 


underskott inte överskrider förbundets egna kapital.  


 


Precis som föregående år har den verksamhet som Samordningsförbund 


Gävleborg finansierar varit påverkad av effekterna av Covid-19. Inom 


insatsen Trisam 2.0 har man varit tvingad att sänka ambitionsnivån. Inom 


insatsen Ett Hållbart Arbetsliv har man sett tydliga effekter av Covid-19 på 


arbetsplatsen samt även påverkats av arbetsförmedlingens reformering. 


 


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


över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 


kommunen är medlem i. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och 
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efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 


förhållanden av betydelse för kommunen. 


  


Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordnings-


förbund utövas i första hand genom att ta del av budget och 


verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas 


granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 


i övrigt utfört under året i form av medlemssamråd är det 


kommunstyrelseförvaltningens bedömning att verksamheten under 2021 


bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i 


enlighet med uppställda direktiv. 


 


Jäv 


 


Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 173 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Årsredovisning 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 130 Dnr 00199/2021  


Revidering av avtal och reglemente för Gemensam 
nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ett nytt avtal mellan Region Gävleborg och länets kommuner avseende 


 den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor ska gälla från och med 


 1 januari 2023. 


 


2. Det upprättade förslaget på avtal och reglemente mellan parterna 


 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. 


 


3. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg och länets 


 kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Regionfullmäktige i Region Gävleborg fattade i maj 2022 beslut om att lyfta 


ur FoU Välfärd från den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och 


hjälpmedel. Den gemensamma nämndens uppdrag kommer att koncentreras 


till hjälpmedelsfrågor.  


 


Med anledning av detta behöver de tidigare ingångna avtalet mellan parterna 


ersättas av nya avtal som skall börja gälla den 1 januari 2023.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 171 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 129 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 


Revidering av avtal och reglemente 14 juni 2022 


Förslag till samverkansavtal 2023 16 maj 2022 


Förslag till reglemente 16 maj 2022 


Yrkanden 


Maria Fernmalm (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Fernmalms 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Region Gävleborg 
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§ 131 Dnr 00137/2022  


Antagande av digitaliseringsstrategi 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Digitaliseringsstrategin antas.  


Sammanfattning av ärendet 


En analys av nuläget inom kommunorganisationen för att kunna digitalisera 


aktiviteter och processer för ökad servicenivå, förenkling och effektivisering 


resulterade i att tre huvudsakliga åtgärder behövde genomföras innan arbetet 


med digitalisering kan startas.  


 


 En processanalys och kartläggning - ej kartlagda processer kan inte 


digitaliseras. Detta är uppstartat. 


 En finansieringsmodell, som hanteras inom budgetarbete 2023 


 En digitaliseringsstrategi som beslutas av kommunfullmäktige för 


genomslag i hela kommunkoncernen 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 177 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 125 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 april 2022 


Digitaliseringsstrategi 10 september 2022 


Slutrapport analys av digital mognad 18 januari 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Hanssons och Jonas Rask Samuelssons yrkande. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 132 Dnr 00411/2021  


Motion från Karin Jansson (MP) gällande laddstolpe i 
Los. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 


motionen föreslår hon att: 


 


Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 


satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten däromkring. 


 


Arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen ska 


intensifieras. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 163 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han delar motionärernas bild av att 


laddstolpe behövs i Los men inte bara där. En god laddinfrastruktur behövs i 


hela vår stora kommun. 


 


Kommunens förvaltning arbetar med att ta fram ett underlag som pekar ut 


lämpliga platser för laddstolpar i olika delar av kommunen. Primärt kommer 


dessa platser vara på kommunal mark. 


 


Kommunen har inte som avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur 


eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med 


aktörer som vill göra detta.   


 


Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad.   
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt att 


ta fram en laddinfrastruktur för hela kommunen. Arbete pågår med att hitta 


lämpliga platser i olika delar av kommunen.  


 


Kommunen ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill sätta upp 


laddstolpar i kommunen. 


 


Med det föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 157 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 113 


Förslag till beslut 15 augusti 2022 


Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 163 


Motion från Karin Jansson (MP) 23 november 2021 


Yrkanden 


Solange Nordh (C), Fredrik Röjd (LB) och Pernilla Färlin (M): Bifall till 


motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Solange Nordhs m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Solange Nordhs 


m fl yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 133 Dnr 00035/2022  


Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon 
kommundel ska ske i kommunfullmäktige. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 


 


I motionen skriver han: 


 


"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 


nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 


som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 


läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 


 


Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 


betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 


utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 


av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 


 


En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i nämndens ansvar att 


bedöma konsekvenserna för bygden av nämndens beslut utan brukar endast 


se frågorna ur nämndens verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli 


en allvarlig skada för berörd bygd och för kommunen som helhet. 


Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför 


bör dessa frågor behandlas där." 


 


I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 


negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 


ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 


Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 21 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.         


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-


mäktige beslutar om den kommunala nämndsorganisationen och dess 
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uppgiftsområden. Detta regleras med reglementen som kommunfullmäktige 


fattar beslut om inför varje mandatperiod enligt Kommunallagen 5 kap 1 §. 


Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, avgörs i 


kommunfullmäktige. 


 


Motionären skriver i sitt yrkande att alla ärenden som kan påverka någon 


kommundels utveckling negativt ska skickas till kommunfullmäktige för 


behandling.  


 


Den arbetsordningen går det inte att ha. Nämnderna ansvarar själv för sina 


beslut och ska göra sina egen konsekvensanalyser.  


 


Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 159 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 116 


Förslag till beslut 9 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 21 


Motion från Kristoffer Kavallin (MP) 31 januari 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Fredrik Röjd (LB) och Kristoffer Kavallin (MP): Bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons yrkande mot Fredrik Röjds och 


Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller Kristoffer Hanssons yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 134 Dnr 00408/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller 
flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.           


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 


föreslås att en eller flera rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i 


kommunen. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 158 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till Rådet för funktionshinderfrågor 


och samhällsservicenämnden. 


 


Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positivt till motionen. De har som 


önskemål att inviga en rullstolsgunga i Folkparken i samband med 


Folkparkens 115-årsjubileum i maj 2022. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att sedan lekplatsutredningen 


genomfördes 2010 och efterföljande åtgärder utfördes på de lekplatser som 


gata- och parkenheten ansvarar för har ett antal synpunkter kommit in 


angående vissa brister i tillgängligheten. 


 


Lekmiljöerna ska vara anpassade för alla, det vill säga även för dem som har 


nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. Ambitionen 


är inte att alla ska kunna nyttja varje attraktion men alla ska kunna vara 


delaktiga i leken genom att vara närvarande på lekplatsen. 


 


Lekplatserna ska vara till glädje för så många som möjligt. De ska inspirera 


barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och 


glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans 


och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor 


betydelse för barns sociala samspel. 
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Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, 


samarbeta och lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas 


mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med 


funktionsnedsättning. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika 


sätt och utforska sina egna idéer och lekar.  


 


FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt 


till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. 


 


Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Av denna 


anledning har gata- och parkenheten begärt extra medel för 


tillgänglighetshöjande åtgärder i den ekonomiska långtidsplanen. 


 


Därmed föreslår nämnden att motionen ska anses vara besvarad. 


  


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionären 


föreslår att fler rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i kommunen. 


Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till motionen. Samhälls-


servicenämnden anser att lekmiljöerna även ska vara anpassade för dem som 


har nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. 


 


Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Extra medel för 


detta har begärts i den ekonomiska långtidsplanen. 


 


Ordföranden föreslår att motionen bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens prototokoll 2 juni 2022, § 119 


Förslag till beslut 6 maj 2022 


Yttrande från samhällsservicenämnden 12 april 2022, § 7 


Yttrande från Rådet för funktionshinderfrågor 10 februari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021 


Motion 19 november 2021 


Yrkanden 


Maud Jonsson (L), Irène Jonsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 135 Dnr 00168/2021  


Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen 
utvärderar kommunens vindkraft. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Harald Noréus (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 


utvärdering av kommunens vindkraft. 


 


I motionen skriver Harald Noréus: 


 


”Vindkraftsfrågan är en fråga som engagerar många, inte minst 


lokalbefolkningen på landsbygden men också den biologiska mångfalden. 


Exploateringen av vindkraft bör ske där man behöver elen som mest. Det vill 


säga i söder och gärna stadsnära, på marker som redan är exploaterade till 


max. 


 


Den nuvarande kommunala vindkraftsplanen som antogs 2012 är förlegad 


och bygger på förutsättningar som inte längre stämmer med verkligheten. I 


och med att planen är ett samrådsförfarande från 2011-2012, då det ännu inte 


fanns vindkraftverk i kommunen och ett verk på den tiden definierades 


genom att det var mer än 20 meter högt eller når ”höjder upp emot 180 


meter”, är planen nu helt föråldrad. Samtidigt står det skrivet i 


vindkraftsplanen att ”Planen kan revideras längre fram beroende på ny 


information, teknik eller värderingar.” 


 


Den utvärdering som Sweco gjorde 2016 bedömdes ”inte vara heltäckande”, 


varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre 


beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden”. Den 12 januari 


2018 beslutade kommunstyrelsen att: 


 


Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation 


inför upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende 


utvärdering av tematiskt tillägg för vindkraft (vindkraftsplan). Efter utförd 


utvärdering ska uppdatering göras. 
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Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter 


genomförd upphandling/anbudsförfarande. 


 


Det är oerhört problematiskt att kommunen inte fullföljt det uppdrag som 


kommunstyrelsen gett till förvaltningen. Vindkraftsetableringar har skett 


också utanför de utpekade områdena, nya områden tillkommer helt utanför 


planen. Ännu har kommuner dock möjlighet till veto.” 


 


Harald Noréus yrkar att: 


 


Beslutet som fattades den 12 januari 2017 rivs upp och ersätts av punkterna 


2-5: 


 


 Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 


omedelbart. 


 


 Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 


påbörjas efter det att utvärderingen är gjord. 


 


 Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas 


fram genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 


 


 Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 


vindkraftsplan tagits fram.   


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 61 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han finner att samtliga dessa 


yrkanden behandlats i ärendet Uppdrag att ta fram ny översiktsplan, ÖP, för 


Ljusdals kommun (00276/2021) i kommunfullmäktige. I ärendet beslutades 


att en ny översiktsplan (ÖP) ska tas fram för Ljusdals kommun. Där kommer 


vindkraft ingå som en del. I detta arbete kommer också nuvarande tematiska 


tillägg att utvärderas. I framtagande av en ny ÖP ingår både samråd och 


granskningar. I ärendet beslutades att kommunen ska vara restriktiva med att 


godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar.  


 


Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 


kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 beslutade att ta fram en ny 


översiktsplan för Ljusdals kommun. 


  


I beslutet ingick att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya, 


storskaliga vindkraftsetableringar. Utifrån det tagna beslutet föreslås att 


intentionerna i motionen anses vara besvarade.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 156 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 112 


Förslag till beslut 16 augusti 2022 


Yttrande från kommunchefen 28 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 61 


Motion från Harald Noréus (L) 20 april 2020 


Yrkanden 


Irène Jonsson (S) och  Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Fredrik Röjd (LB), Henrik Karlström (SD): Bifall till motionen.  


 


Kristoffer Kavallin (MP): Motionen ska avslås. 


 


Ajournering begärs. Efter 5 minuter återupptas förhandlingen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Iréne Jonssons m fl yrkande.  


 


Omröstning begärs.  


 


Ordföranden utser Iréne Jonssons m fl yrkande till huvudförslag. För att utse 


motförslag till huvudförslaget ställs Fredriks Röjds m fl yrkande mot 


Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att Fredrik Röjds m fl 


yrkande utsetts till motförslag.  


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Iréne Jonssons m fl yrkande, Nej-röst för Fredrik Röjds m fl 


yrkande.  
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Omröstningsresultat 


Med 29 Ja-röster mot 10 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 


kommunfullmäktige beslutat bifalla Iréne Jonssons m fl yrkande.  


 


Ove Schönning (S), Bertil Asplund (S), Iréne Jonsson (S), Kristoffer 


Hansson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart Canskog (S), Annelie Wallberg 


(S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal (S), Walle Olsson (S), Sara 


Cedenman (S), Birgitta Backman (S), Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), 


Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Thomas Evensson (M), Ulf Nyman 


(M), Carina Bergen (M), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 


Zachrisson (C), Solange Nordh (C), Sigurd Mattson (C), Henrik Estander 


(L), Maud Jonsson (L), Helena Brink (L), Kiki Furstedt (V), Mårten Züchner 


(V) och Roger Kastman (KD) röstar Ja. 


 


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


Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Sven 


Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 


Nyholm (SD) röstar Nej. 


 


Kristoffer Kavallin (Mp) avstår från att rösta.  


Reservationer 


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


Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Sven 


Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD) och Magnus 


Nyholm (SD) reserverar sig mot beslutet.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 136 Dnr 00025/2022  


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 


fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 


omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer som utför uppdrag åt 


kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 


hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 17 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för beredning. 


 


Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden skriver i sitt 


yttrande att omsorgsförvaltningen idag har en rutin där det framgår på vilket 


sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastningsregistret. 


 


Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 


barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 


kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 


registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 


som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 


 


Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 


kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 


barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 


om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 


 


Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 


belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 


man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 
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personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 


registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 


av regeringen. 


 


Statliga utredningar 


Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 


(SOU 2019:19): 


I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 


registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 


vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 


funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 


personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 


med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att omsorgsförvaltningen har rutiner där det 


framgår på vilket sätt de kan begära utdrag ur belastningsregistret. Riktlinjer 


ska tas fram där det framgår på vilket sätt de ska begäras utdrag ur 


belastningsregistret.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 158 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 114 


Förslag till beslut 15 augusti 2022 


Omsorgsnämndens yttrande 25 maj 2022, § 83 


Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 17 


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 26 januari 2022 


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB), Solange Nordh (C), Ove Schönning (S), 


Henrik Karlström (SD), Kristoffer Hansson (S), Maria Molin (M), Kiki 


Furstedt (V), Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 00045/2020  


Motion från Moderaterna gällande uppföljning av 
tidigare tagna beslut. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 


Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommunfull-


mäktige gällande uppföljning av tidigare beslut. 


 


I motionen skriver de " I fullmäktige och nämnder tar politiker regelbundet 


beslut som ska verkställas.  


 


För att få kontroll på huruvida beslut verkställs och huruvida de får den 


effekt som förväntas föreslås: 


 


att fullmäktige och nämnder får regelbundna uppföljningar av tidigare tagna 


beslut, förslagsvis var tredje månad. 


 


att de beslut som är verkställda även de får ett datum för uppföljning, detta 


för att utvärdera om effekten blivit som man tänkt sig.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 12 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.       


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 


övervägande skriver hon att med det nya ledningssystemet Stratsys kommer 


det att tas ut kvartalsrapporter som presenteras för politiken. Övrig 


administrativ hantering av ärenderedovisning finns det inte resurser till.    


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 133 att motionen avslås 


 


Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 181 att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 181 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 133 


Förslag till beslut 23 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 12 


Motion 24 januari 2020 


Yrkanden 


Maria Molin (M), Henrik Karlström (SD), Jonas Rask Samuelsson (C) och 


Fredrik Röjd (LB): Bifall till motionen. 


 


Kristoffer Hansson (S) och Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Maria Molins yrkande 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Maria Molins m fl yrkande, Nej-röst för Kristoffer Hanssons m fl 


yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 22 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har 


kommunfullmäktige beslutat att bifalla Maria Molins m fl yrkande.  


 


Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 


Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Carina Bergen (M), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), Solange Nordh (C), Sigurd 


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


(LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), 


Sven Persson (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 


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


 


Ove Schönning (S), Bertil Asplund (S), Iréne Jonsson (S), Kristoffer Hansson 


(S), Maria Fernmalm (S), Lennart Canskog (S), Annelie Wallberg (S), 
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Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal (S), Walle Olsson (S), Sara Cedenman 


(S), Birgitta Backman (S), Henrik Estander (L), Maud Jonsson (L) och  


Helena Brink (L)  röstar Nej. 


 


Kiki Furstedt (V), Mårten Züchner (V) och Kristoffer Kavallin (MP) avstår 


från att rösta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 00309/2022  


Avsägelse från Guy Plantin (KD) gällande uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- 
och socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Guy Plantin (KD) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Guy Plantin (KD) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 139 Dnr 00325/2022  


Avsägelse från Harald Noréus (L) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunstyrelsen samt som ersättare i 
dess arbetsutskott. Fyllnadsval av ledamot samt 
ersättare i kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Harald Noréus (L) beviljas entledigande från sina uppdrag. 


 


2. Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot. 


 


3. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare. 


 


4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Harald Noréus (L) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 


kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.  


Yrkanden 


Helena Brink (L): Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot i 


kommunstyrelsen. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i 


kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 140 Dnr 00321/2022  


Medborgarförslag gällande halkskydd till pensionärer 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett förnyat medborgarförslag om halkskydd till pensionärer har inkommit till 


kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver: 


 


"Halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun. I november 2015 inkom 


jag med en skrivelse om halkskydd till våra pensionärer, nu har det kommit 


många nya i denna grupp som vi bör uppmärksamma. Vi äldre har svårt att 


hålla balansen när vi är ute och går i halt väglag, en olycka med bruten 


lårbenshals kostar mycket för samhället. Ett halkskydd är en billig försäkring 


för samhället! 


 


Tidigare beslut att godkändes 2016-10-05." 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


 







