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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 26 april 2021 klockan 18:00-22:05 

Beslutande Ledamöter 

Marit Holmstrand (S), Ordförande § 44-56 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande, ordförande § 57-62 

Stina Berg (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Kennet Hedman (M) tjg ersättare deltar digitalt 

Sören Görgård (C) deltar digitalt 

Solange Nordh (C) deltar digitalt 

William Våhlberg (C) deltar digitalt 

Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 

Jaana Hertzman (C) tjg ersättare deltar digitalt 

Maud Jonsson (L) deltar digitalt 

Harald Noréus (L) deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Stina  Michelson (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Bertil Asplund (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Kjell Nilsson (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 

Lena Svahn (MP) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 

Fredrik Röjd (LB) deltar digitalt  
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 Ersättare 

Helena Emanuelsson Brink (C) deltar digitalt 

 

Övriga deltagare Kommunchef Nicklas Bremefors, § 44 deltar digitalt 

Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) § 45 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Lennart Canskog (S) och Maria Molin (M) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-05-04 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 44-62 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand/Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Lennart Canskog (S) och Maria Molin (M)   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Datum för anslags upprättande 2021-05-04 

Datum för anslags nedtagande 2021-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  

 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 (Signerat) Sida 3 av 40



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

4(39) 

Datum 

2021-04-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 

öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 april 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 april 2021 i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar 

enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts en motion, ett 

medborgarförslag och en avsägelse. Ordföranden frågar fullmäktige om 

dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor ställs. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om kommunens del i 

närvårdsavdelningen på Ljusdals närsjukhus. 

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) svarar på frågan. 
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Innehållsförteckning 

§ 44 Dnr 00317/2020 
Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun ......................................... 7 

§ 45 Dnr 00153/2021 
Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2020 .................................... 10 

§ 46 Dnr 00154/2021 
Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter och 
ersättare i dessa organ för verksamhetsåret 2020 ........................... 12 

§ 47 Dnr 00139/2021 
Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Ljusdal 
Energiföretag AB .............................................................................. 16 

§ 48 Dnr 00140/2021 
Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB Ljusdalshem... 18 

§ 49 Dnr 00078/2021 
Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun ........................... 20 

§ 50 Dnr 00310/2018 
Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby kommun ............... 21 

§ 51 Dnr 00136/2021 
Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen Ljusdals 
skolsamfond för obligatoriska skolväsendet ..................................... 23 

§ 52 Dnr 00198/2020 
Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2020 ................ 25 

§ 53 Dnr 00194/2020 
Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2020 .. 26 

§ 54 Dnr 00142/2021 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2021 ................................................................................................. 27 

§ 55 Dnr 00166/2021 
Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg Tallåsen - 
Ljusdal ............................................................................................. 28 

§ 56 Dnr 00167/2021 
Interpellation från Kennet Hedman (M)  till Arbetsmarknads- och 
Socialnämndens ordförande avseende kommunens ansökan om att 
bli kompletterande aktör till .............................................................. 29 

Arbetsförmedlingen .......................................................................... 29 

§ 57 Dnr 00143/2021 
Fyllnadsval efter Markus Evensson (S) gällande uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i 
Hälsingerådet, ledamot i styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud att 
föra kommunens talan i taxeringsmål, ombud 
fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud 
fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks-eller skogsbruksfrågor), 
huvudman i Hälsinglands Sparbank och ledamot i 
förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp Gävleborg ............ 32 
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§ 58 Dnr 00156/2021 
Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. Återkallelse av avsägelse ............................... 34 

§ 59 Dnr 00160/2021 
Avsägelse från Marit Holmstrand (S) från uppdraget som ordförande i 
kommunfullmäktige och som ledamot i Valnämnden. Fyllnadsval av 
ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt 
ledamot i valnämnden ...................................................................... 35 

§ 60 Dnr 00174/2021 
Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark ..................... 36 

§ 61 Dnr 00168/2021 
Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen utvärderar 
kommunens vindkraft ....................................................................... 37 

§ 62 Dnr 00176/2021 
Avsägelse från Lennart  Rohdin (L) av uppdrag som ersättare i 
samhällsservicenämnden. Fyllnadsval ............................................. 39 
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§ 44 Dnr 00317/2020  

Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 

 regelverk upphör. 

 

2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera   

     nämndernas över- respektive underskott. 

 

3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors föredrar årsredovisningen. Regelverket för 

nämndernas egna kapital har spelat ut sin roll och en översyn behöver göras 

av hur nämndernas över- respektive underskott skall hanteras. Därmed före-

slås att nämndernas egna kapital under not 15 (sid 26) tas bort och att nu 

gällande regelverk upphör. Nu gällande regelverk bifogas. 

 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnas för vidare beredning. 

Årets resultat är +23,3 miljoner kronor. 

 

Revisorerna har efter kommunstyrelsens behandling granskat 

årsredovisningen och lämnat revisionsberättelsen. Årsredovisningen 

överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut.              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 51 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 

Årsredovisning 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 30 

Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 35 

Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2021, § 14 

Överförmyndarnämndens protokoll 8 februari 2021, § 4 

Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 24 
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kennet Hedman (M) och Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden ska vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-03 redovisa de åtgärder som 

nämnderna har vidtagit med anledning av det negativa resultatet för år 2020. 

 

Lena Svahn (MP): Kennet Hedmans tilläggsyrkande avslås.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-

ordning: Ja-röst för att avslå Kennet Hedmans yrkande, Nej-röst för att 

bifalla Kennet Hedmans yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster mot 11 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 

Kennet Hedmans yrkande. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Ove 

Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 

Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Lennart 

Canskog (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Sören Görgård (C), Ulf 

Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask-

Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L), 

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

Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) röstar Ja. 

 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 

Kennet Hedman (M), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), 

Fredrik Röjd (LB), Per Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD) och Roger 

Kastman (KD) röstar Nej.  
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Protokollsanteckning 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M) och 

Kennet Hedman (M) reserverar sig mot beslutet att avslå Kennet Hedmans 

yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nämnderna för kännedom 
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§ 45 Dnr 00153/2021  

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Revisionerna har lämnat revisionsberättelse för år 2020. 

 

Revisionens ordförande Björn Brink (C) föredrar revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 

och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer 

den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har 

utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 

 

Revisorerna bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden samt 

omsorgsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

 

Totalt redovisar dessa nämnder ett underskott om -29,6 miljoner kronor 

varav arbetsmarknads- och socialnämndens underskott uppgår till -14,8 

miljoner kronor och omsorgsnämndens underskott uppgår till -14,8 miljoner 

kronor. Revisorerna ser mycket allvarligt på den ekonomiska utvecklingen 

inom nämnderna och vill med anledning av de betydande underskotten rikta 

kritik gentemot dessa nämnder. 

 

Revisorerna skriver att kommunens ackumulerade negativa resultat att 

verkställa uppgår till 48,1 miljoner kronor. Revisorerna framhåller att 

kommunen behöver vidta kraftfullare åtgärder för att detta ska kunna 

återställas i enlighet med kommunallagens regler. 

 

Revisorerna tillstyrker, trots sin kritik i revisionsberättelsen, att fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de 

enskilda ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker också att 

gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel, Överförmyndar-

nämnden samt Företagshälsovårdsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 

2020. 
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Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 

för år 2020. 

 

Roland Bäckman (S) och Hans Gustavsson (V) har inte deltagit i 

granskningen av omsorgsnämnden på grund av valbarhetshinder.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 16 april 2021 

Revisionsberättelse 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

revisionsberättelsen noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 46 Dnr 00154/2021  

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöter och ersättare i dessa organ för verksam-
hetsåret 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  

 

Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Harald Noréus 

(L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne 

Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Ove Schönning (S), Kjell Nilsson (S), 

Bertil Asplund (S), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), Pernilla Färlin 

(M) och Lars G Eriksson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 

av ärendet. 

 

2.  Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 

 

Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C), Kristoffer 

Hansson (MP), Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) anmäler 

jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

3.  Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  

 

Birgitta Ek (S), Lars G Eriksson (SD), Ingela Gustavsson (V), Kennet 

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

Gunnar Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

4.  Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 

 enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Lars G Eriksson (SD), Maria Fernmalm 

(S), Kennet Hedman (M), Roger Kastman (KD), Jonny Mill (LB) och Ove 

Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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5.  Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 

 

Irene Jonsson (S), Pernilla Färlin (M), Kristoffer Hansson (MP), Oscar 

Löfgren (V), Jonny Mill (LB) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggningen av ärendet. 

  

6.  Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

 för verksamhetsåret 2020.  

 

Ulf Nyman (C) och Fredrik Röjd (LB) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  

 

7.  Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

 för verksamhetsåret 2020. 

 

Maud Jonsson (L), Marit Holmstrand (S), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill 

(LB), Solange Nordh (C) och Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  

 

8.  Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 

 

Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman (KD) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

 

9.  Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 

 Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 

 förtroendevalda för 2020.       

 

Maria Fernmalm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.     

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna riktar kritik till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och 

socialnämnden med anledning av bristande måluppfyllelse avseende 

ekonomi. 

 

Revisorerna påpekar också att målarbete i alla nämnder är nödvändigt för att 

följa utvecklingen mot kommunfullmäktiges uppsatta mål. 
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Året har präglats av den pandemi vi befinner oss i. Det har inneburit att stora 

påfrestningar inte minst för omsorgsnämnderna. Detta har revisorerna tagit 

hänsyn till i sin bedömning inför granskningen av årsredovisningen. 

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de enskilda ledamöterna i 

dessa organ. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har i sitt utlåtande ställt sig bakom 

revisorernas bedömning.           

Beslutsunderlag 

Utlåtande från kommunfullmäktiges presidium 16 april 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att  bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess övriga enskilda förtroendevalda 

för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess övriga enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda 

för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess övriga 

enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsservicenämnden och dess övriga enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess övriga enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel 

SAM och HelGe-biblioteken för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 47 Dnr 00139/2021  

Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. 

 

2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 

 stämmoombud vid årsstämma. 

 

3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 

 koncernredovisning. 

 

4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 

 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och 

moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att 

kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-

styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-

styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 

årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-

visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 

bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2020. 

 

Styrelseordförande Bertil Asplund (S) informerar.  

 

Bertil Asplund (S), Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Marie-

Louise Hellström (LB), Solange Nordh (C) och Ulf Nyman (C) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggningen av ärendet.         
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 54 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 

Årsredovisningar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energiföretag 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 
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§ 48 Dnr 00140/2021  

Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB 
Ljusdalshem 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsens utses till stämmoombud vid årsstämma. 

 

2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 

 stämmoombud vid årsstämma. 

 

3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 

 koncernredovisning. 

 

4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 

 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och moderbolag i 

koncernen Ljusdalshem. Årsstämma ska hållas efter det att kommunfull-

mäktige fattat beslut i ärendet.   

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-

styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-

styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 

årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-

visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 

bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020.    

 

Styrelseordförande Kjell Nilsson (S) informerar.       

 

Kjell Nilsson (S), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus 

(L) anmäler reservation och deltar inte i handläggningen av ärendet.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 55 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 

Årsredovisningar och revisionsberättelser 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Protokollsanteckning 

 

Solange Nordh (C) informeras om att kommunfullmäktiges presidium har 

uppfattningen att inga ersättare behöver tjänstgöra vid jävssituationerna. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 
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§ 49 Dnr 00078/2021  

Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Denna policy beskriver principerna för kommunens informationssäker-

hetsarbete och vilka generella krav som kommunledning och kommun-

styrelsen ställer på samtliga verksamheter inom koncernen.  

 

Policyn utgör grunden för ett strukturerat och tryggt informations-

säkerhetsarbete.  

             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 52 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 27 

Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 

Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Solange Nordh (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 

Författningssamling 
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§ 50 Dnr 00310/2018  

Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp 

 Mitt beviljas. 

 

2. Samverkansavtalet gällande Inköp Mitt justeras genom att lägga till 

 Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 

upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal 

som antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 

Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare 

kommuner att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den 

kommun som önskar ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av 

ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäk-

tige i respektive kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har 

inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande 

och ny part har undertecknat avtalet. 

 

Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om 

att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjlig-

gör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också 

fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår 

därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 64 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 35 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 

Reviderat avtal för inköpssamverkan 9 mars 2021 
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Hälsingekommunerna och Älvkarleby kommun 
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§ 51 Dnr 00136/2021  

Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen 
Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Hos Länsstyrelsen Dalarna ansöks om att få förbruka tillgångarna i 

 stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet.           

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet, org nr 

887000-4515, har inte kunnat dela ut några stipendier på flera år. Stadgarna 

säger att 90% av avkastningen kan delas ut i stipendier till elever som tillhör 

upptagningsområdet för skolorna i Ljusdals församling. Då räntan varit 0% 

har inga medel kunnat delas ut.  

 

Samtliga fyra förutsättningar nedan måste vara uppfyllda för att länsstyrelsen 

ska ha möjlighet att godkänna ett beslut att förbruka stiftelsens kapital: 

Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. Stiftelsen har inte kunnat främja 

sitt innehåll under de senaste fem åren. Värdet av stiftelsens tillgångar, har 

vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp 

som motsvarar tio gånger det då gällande prisbeloppsbeloppet enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

 

Stiftelsen saknar skulder. 

 

Fonden uppfyller samtliga kriterier och kan då lämna in en ansökan. 

Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan. Kapitalet i fonden uppgår 

till ca 50 000 kronor år.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 67 

Beslutsförslag 25 mars 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen Dalarna 

Ekonomienheten för kännedom 
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§ 52 Dnr 00198/2020  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2020.    

            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 68 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 36 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 53 Dnr 00194/2020  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2020.   

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 69 

Tjänsteskrivelse 12 april 2021 

Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 33 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 54 Dnr 00142/2021  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 mars 2021. 

Sammanfattningen omfattar 14 motioner och 23 medborgarförslag.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 73 

Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 55 Dnr 00166/2021  

Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

 Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 

Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 

Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 

åtgärder som presenteras för Trafikverket.     

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.    

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 00167/2021  

Interpellation från Kennet Hedman (M) till 
Arbetsmarknads- och Socialnämndens ordförande 
avseende kommunens ansökan om att bli 
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har ställt en interpellation till arbetsmarknads- och 

socialnämndens ordförande gällande kommunens ansökan om att bli 

kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen (AF). I interpellationen skriver 

Kennet Hedman: 

 

”Den 27 april ska ärendet om att Ljusdals kommun ska bli kompletterande 

aktör till Arbetsförmedlingen behandlas i Arbetsmarknads- och 

socialnämnden. Vi moderater har ställt frågan till kommunchefen och 

nämndens ordförande om kommunen redan har skickat in en ansökan till AF 

och fått till svar att någon ansökan inte skickats till AF. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sänt ärendet till partierna på remiss 

och svaret skulle vara inne den 31 mars. Tre partier har lämnat svar; 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. 

 

I DN publicerades en artikel den 16 april som säger att minst tre kommuner 

har ansökt om att få vara kompletterande aktör till AF. Enligt artikeln har AF 

avslagit ansökningarna från Karlshamn och Ljusdal medan Ovanåkers 

kommun väntar på svar.” 
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Följande frågor till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande: 

 

1. Har Ljusdals kommun redan ansökt om få bli en aktör? 

2. Är artikeln i DN felaktig när det påstås att kommunen fått avslag på 

ansökan om att bli aktör? 

3. Är detta ett ärende som arbetsmarknads- och socialnämnden har 

delegation att beslutat om eller bör inte ärendet anses vara av sådan 

vikt och så principiell viktigt att det är kommunfullmäktige som ska 

fatta beslutet? 

 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen får framställas. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) har 

svarat på interpellationen: 

 

1. ”En ansökan är påbörjad, men inte fullföljd. Alla fält i ansökan har 

inte fyllts i. Att den inte är fullföljd är helt avsiktlig, då vi i 

arbetsmarknads- och socialnämnden ska ta beslut om detta den 27 

april innan vi eventuellt går vidare med en ansökan.  Den icke 

fullföljda ansökan är alltså att räkna som en intresseanmälan. Skulle 

förvaltningen inte ha påbörjat en ansökan så skulle tidsfönstret för att 

bli aktuell som extern aktör ha stängts. Nu finns möjligheten att gå 

vidare – om vi politiker i arbetsmarknads- och socialnämnden så vill. 

 

2. Arbetsförmedlingen har följdriktigt gett avslag på den icke fullföljda 

ansökan. Fullt naturligt då den inte är komplett. Skulle vi politiker i 

arbetsmarknads- och socialnämnden besluta att förvaltningen ska gå 

vidare så kommer vi att fylla i de resterande fälten och en ansökan 

prövas så att säga på riktigt. 

 

3. Delegering från kommunfullmäktige 3§ 

 

(1) Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens 

verksamhetsområde, föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 

författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet). 

 

(2) Att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa 

överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som 

ankommer på nämnden. 
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Jag anser att vi har delegation på detta, det vi jobbar med idag skiljer 

sig inte från att bli extern aktör, skillnaden är att vi får betalt av 

arbetsförmedlingen för jobbet vi utför som extern aktör. 

 

Om vi säger nej till att bli extern aktör, kommer det att innebära att 

någon annan extern aktör får betalt för jobbet som vi utför på 

Arbetsmarknadsenheten AME.  

 

Arbetsförmedlingen har som statlig myndighet ställts sig positiv till 

att kommuner kan bli en extern aktör.  

 

Regeringens utredare ser heller inget hinder utifrån LOV och LOU.” 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kennet Hedman (M), Ove 

Schönning (S), Lars Molin (M), Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), 

Maria Molin (M), Stina Berg (M), Stina Michelson (S), Kjell Nilsson (S) och 

Gunnar Eriksson (S). 

 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. .  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 57 Dnr 00143/2021  

Fyllnadsval efter Markus Evensson (S) gällande upp-
drag som ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i 
kommunstyrelsen, ledamot i Hälsingerådet, ledamot i 
styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud att föra 
kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbild-
ningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud fastig-
hetsbildningsförrättningar (jordbruks-eller skogsbruks-
frågor), huvudman i Hälsinglands Sparbank och leda-
mot i förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp 
Gävleborg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Marit Holmstrand (S) väljs till ledamot och ordförande i 

 kommunstyrelsen, ledamot i Hälsingerådet, ledamot i styrelsen för 

 stiftelsen Närljus, ombud fastighetsbildningsförrättningar 

 (tätortsförhållanden), ombud fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- 

 eller skogsbruksfrågor), huvudman i Hälsinglands Sparbank och ledamot i 

 förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp Gävleborg.  

 

2. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har beviljats entledigande från alla sina uppdrag. 

Fyllnadsval ska därför göras.  

 

Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag att Marit 

Holmstrand (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 13 april 2021, § 1     

Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Marit 

Holmstrand (S) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, 
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ledamot i  ledamot i styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud fastighetsbild-

ningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud fastighetsbildningsförrätt-

ningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor), huvudman i Hälsinglands 

Sparbank och ledamot i förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp 

Gävleborg. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Marit Holmstrand 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Hälsinglands sparbank 

Inköp Gävleborg 

Länsstyrelsen  
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§ 58 Dnr 00156/2021  

Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden. Återkallelse av 
avsägelse 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 1. Ärendet utgår från dagordningen     

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Malmström (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

utbildningsnämnden. Avsägelsen har senare tagits tillbaka och ärendet utgår 

därför från dagordningen.     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 59 Dnr 00160/2021  

Avsägelse från Marit Holmstrand (S) från uppdraget 
som ordförande i kommunfullmäktige och som ledamot 
i valnämnden. Fyllnadsval av ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot i 
valnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Marit Holmstrand beviljas avsägelse från sina uppdrag som ordförande i 

 kommunfullmäktige och ledamot i valnämnden. 

 

2.  Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige och 

 ledamot i valnämnden. 

 

3.  Bertil Asplund (S) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

4. Uppdragen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Marit Holmstrand (S) har avsagt sig sina uppdrag som ordförande i 

kommunfullmäktige och ledamot i valnämnden under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutat välja henne som ordförande i kommun-

styrelsen. Kommunfullmäktige har under kvällens sammanträde valt Marit 

Holmstrand till ny ordförande i kommunstyrelsen. .  

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i 

kommunfullmäktige. Eftersom Annelie Wallberg idag är 2:e vice ordförande 

i kommunfullmäktige ska Bertil Asplund (S) väljas till 2:e vice ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.       

 

Beslutsexpediering 

Akt, De valda, Förtroendemannaregister, Löneenheten  
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§ 60 Dnr 00174/2021  

Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit. 

Förslagsställaren skriver: 

 

”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 

skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 

organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 

ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 

 

Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 

skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 

skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 

ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk, för skateboard, sparkcykling 

och BMX cykling etc. En sådan hall skulle även kunna innefatta klättervägg, 

inlinesåkning och så vidare. 

 

En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör så att 

utomhusskateparken inte kan användas.” 

 

Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 

förslaget.   

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.       

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 00168/2021  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.      

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: 

 

1. 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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2. 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: 

 

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

punkterna 2-5. 

2. Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 

omedelbart. 

3. Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 

påbörjas efter det att utvärderingen är gjord. 

4. Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas 

fram genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 

5. Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 

vindkraftsplan tagits fram.     

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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§ 62 Dnr 00176/2021  

Avsägelse från Lennart  Rohdin (L) av uppdrag som 
ersättare i samhällsservicenämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lennart Rohdin (L) entledigas från sitt uppdrag. 

 

2. Harald Noréus (L) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Rohdin (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

samhällsservicenämnden.     

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Harald Noréus (L) väljs till ny ersättare i 

samhällsservicenämnden.      

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Lennart Rohdin kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lennart Rohdin 

Samhällsservicenämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 26 april 2021 klockan 18:00-22:05 


Beslutande Ledamöter 


Marit Holmstrand (S), Ordförande § 44-56 


Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 


Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande, ordförande § 57-62 


Stina Berg (M) deltar digitalt 


Maria Molin (M) deltar digitalt 


Lars Molin (M) deltar digitalt 


Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 


Kennet Hedman (M) tjg ersättare deltar digitalt 


Sören Görgård (C) deltar digitalt 


Solange Nordh (C) deltar digitalt 


William Våhlberg (C) deltar digitalt 


Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 


Jaana Hertzman (C) tjg ersättare deltar digitalt 


Maud Jonsson (L) deltar digitalt 


Harald Noréus (L) deltar digitalt 


Roger Kastman (KD) deltar digitalt 


Stina  Michelson (S) deltar digitalt 


Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 


Ove Schönning (S) deltar digitalt 


Bertil Asplund (S) deltar digitalt 


Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 


Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 


Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 


Ann Eriksson (S) deltar digitalt 


Lennart Canskog (S) tjg ersättare deltar digitalt 


Kjell Nilsson (S) tjg ersättare deltar digitalt 


Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 


Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 


Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 


Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 


Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 


Lena Svahn (MP) deltar digitalt 


Per Andersson (SD) deltar digitalt 


Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 


Jonny Mill (LB) deltar digitalt 


Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 


Fredrik Röjd (LB) deltar digitalt  
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 Ersättare 


Helena Emanuelsson Brink (C) deltar digitalt 


 


Övriga deltagare Kommunchef Nicklas Bremefors, § 44 deltar digitalt 


Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) § 45 


Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 


Justerare Lennart Canskog (S) och Maria Molin (M) 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-05-04 
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 44-62 


 Karin Höglund   


 Ordförande 


   


 Marit Holmstrand/Annelie Wallberg   


 Justerare 


   


 Lennart Canskog (S) och Maria Molin (M)   
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ANSLAGSBEVIS 


 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2021-04-26 


Datum för anslags upprättande 2021-05-04 


Datum för anslags nedtagande 2021-05-26 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 


  


 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 


öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 april 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 april 2021 i 


enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar 


enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts en motion, ett 


medborgarförslag och en avsägelse. Ordföranden frågar fullmäktige om 


dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor ställs. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om kommunens del i 


närvårdsavdelningen på Ljusdals närsjukhus. 


 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) svarar på frågan. 
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§ 44 Dnr 00317/2020  


Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 


 regelverk upphör. 


 


2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera   


     nämndernas över- respektive underskott. 


 


3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors föredrar årsredovisningen. Regelverket för 


nämndernas egna kapital har spelat ut sin roll och en översyn behöver göras 


av hur nämndernas över- respektive underskott skall hanteras. Därmed före-


slås att nämndernas egna kapital under not 15 (sid 26) tas bort och att nu 


gällande regelverk upphör. Nu gällande regelverk bifogas. 


 


Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnas för vidare beredning. 


Årets resultat är +23,3 miljoner kronor. 


 


Revisorerna har efter kommunstyrelsens behandling granskat 


årsredovisningen och lämnat revisionsberättelsen. Årsredovisningen 


överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut.              


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 51 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 


Årsredovisning 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 30 


Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 35 


Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2021, § 14 


Överförmyndarnämndens protokoll 8 februari 2021, § 4 


Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 24 
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Yrkanden 


Lena Svahn (MP) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag. 


 


Kennet Hedman (M) och Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden ska vid 


kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-03 redovisa de åtgärder som 


nämnderna har vidtagit med anledning av det negativa resultatet för år 2020. 


 


Lena Svahn (MP): Kennet Hedmans tilläggsyrkande avslås.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-


ordning: Ja-röst för att avslå Kennet Hedmans yrkande, Nej-röst för att 


bifalla Kennet Hedmans yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 26 Ja-röster mot 11 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 


Kennet Hedmans yrkande. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Ove 


Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 


Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Lennart 


Canskog (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Sören Görgård (C), Ulf 


Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask-


Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L), 


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


Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) röstar Ja. 


 


Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 


Kennet Hedman (M), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), 


Fredrik Röjd (LB), Per Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD) och Roger 


Kastman (KD) röstar Nej.  
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Protokollsanteckning 


Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M) och 


Kennet Hedman (M) reserverar sig mot beslutet att avslå Kennet Hedmans 


yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Nämnderna för kännedom 
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§ 45 Dnr 00153/2021  


Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Revisionerna har lämnat revisionsberättelse för år 2020. 


 


Revisionens ordförande Björn Brink (C) föredrar revisionsberättelsen. 


 


Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 


och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer 


den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har 


utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 


 


Revisorerna bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden samt 


omsorgsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 


och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 


 


Totalt redovisar dessa nämnder ett underskott om -29,6 miljoner kronor 


varav arbetsmarknads- och socialnämndens underskott uppgår till -14,8 


miljoner kronor och omsorgsnämndens underskott uppgår till -14,8 miljoner 


kronor. Revisorerna ser mycket allvarligt på den ekonomiska utvecklingen 


inom nämnderna och vill med anledning av de betydande underskotten rikta 


kritik gentemot dessa nämnder. 


 


Revisorerna skriver att kommunens ackumulerade negativa resultat att 


verkställa uppgår till 48,1 miljoner kronor. Revisorerna framhåller att 


kommunen behöver vidta kraftfullare åtgärder för att detta ska kunna 


återställas i enlighet med kommunallagens regler. 


 


Revisorerna tillstyrker, trots sin kritik i revisionsberättelsen, att fullmäktige 


beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de 


enskilda ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker också att 


gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel, Överförmyndar-


nämnden samt Företagshälsovårdsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 


2020. 
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Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 


för år 2020. 


 


Roland Bäckman (S) och Hans Gustavsson (V) har inte deltagit i 


granskningen av omsorgsnämnden på grund av valbarhetshinder.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 16 april 2021 


Revisionsberättelse 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


revisionsberättelsen noteras till protokollet. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 46 Dnr 00154/2021  


Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöter och ersättare i dessa organ för verksam-
hetsåret 2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  


 


Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Harald Noréus 


(L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne 


Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Ove Schönning (S), Kjell Nilsson (S), 


Bertil Asplund (S), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), Pernilla Färlin 


(M) och Lars G Eriksson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 


av ärendet. 


 


2.  Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 


 


Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C), Kristoffer 


Hansson (MP), Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) anmäler 


jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


3.  Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  


 


Birgitta Ek (S), Lars G Eriksson (SD), Ingela Gustavsson (V), Kennet 


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


Gunnar Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


4.  Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 


 enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.  


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Lars G Eriksson (SD), Maria Fernmalm 


(S), Kennet Hedman (M), Roger Kastman (KD), Jonny Mill (LB) och Ove 


Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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5.  Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 


 


Irene Jonsson (S), Pernilla Färlin (M), Kristoffer Hansson (MP), Oscar 


Löfgren (V), Jonny Mill (LB) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och 


deltar inte i handläggningen av ärendet. 


  


6.  Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 


 för verksamhetsåret 2020.  


 


Ulf Nyman (C) och Fredrik Röjd (LB) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.  


 


7.  Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 


 för verksamhetsåret 2020. 


 


Maud Jonsson (L), Marit Holmstrand (S), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill 


(LB), Solange Nordh (C) och Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.  


 


8.  Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. 


 


Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman (KD) anmäler jäv 


och deltar inte i handläggningen av ärendet.  


 


9.  Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 


 Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 


 förtroendevalda för 2020.       


 


Maria Fernmalm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.     


Sammanfattning av ärendet 


Revisorerna riktar kritik till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och 


socialnämnden med anledning av bristande måluppfyllelse avseende 


ekonomi. 


 


Revisorerna påpekar också att målarbete i alla nämnder är nödvändigt för att 


följa utvecklingen mot kommunfullmäktiges uppsatta mål. 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


14(39) 


Datum 


2021-04-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Året har präglats av den pandemi vi befinner oss i. Det har inneburit att stora 


påfrestningar inte minst för omsorgsnämnderna. Detta har revisorerna tagit 


hänsyn till i sin bedömning inför granskningen av årsredovisningen. 


 


Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 


kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de enskilda ledamöterna i 


dessa organ. 


 


Kommunfullmäktiges presidium har i sitt utlåtande ställt sig bakom 


revisorernas bedömning.           


Beslutsunderlag 


Utlåtande från kommunfullmäktiges presidium 16 april 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att  bevilja 


ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess övriga enskilda förtroendevalda 


för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess övriga enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda 


för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess övriga 


enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för samhällsservicenämnden och dess övriga enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för valnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess övriga enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel 


SAM och HelGe-biblioteken för verksamhetsåret 2020. Ordföranden finner 


att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 47 Dnr 00139/2021  


Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för 
Ljusdal Energiföretag AB 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. 


 


2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 


 stämmoombud vid årsstämma. 


 


3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 


 koncernredovisning. 


 


4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 


 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och 


moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att 


kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.  


 


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-


styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-


styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 


årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-


visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 


bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räken-


skapsåret 2020. 


 


Styrelseordförande Bertil Asplund (S) informerar.  


 


Bertil Asplund (S), Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Marie-


Louise Hellström (LB), Solange Nordh (C) och Ulf Nyman (C) anmäler jäv 


och deltar inte i handläggningen av ärendet.         
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 54 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 


Årsredovisningar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energiföretag 


Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 
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§ 48 Dnr 00140/2021  


Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB 
Ljusdalshem 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsens utses till stämmoombud vid årsstämma. 


 


2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 


 stämmoombud vid årsstämma. 


 


3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 


 koncernredovisning. 


 


4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 


 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.       


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och moderbolag i 


koncernen Ljusdalshem. Årsstämma ska hållas efter det att kommunfull-


mäktige fattat beslut i ärendet.   


 


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-


styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-


styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 


årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-


visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 


bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 


räkenskapsåret 2020.    


 


Styrelseordförande Kjell Nilsson (S) informerar.       


 


Kjell Nilsson (S), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus 


(L) anmäler reservation och deltar inte i handläggningen av ärendet.   
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 55 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 


Årsredovisningar och revisionsberättelser 


Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 


 


Protokollsanteckning 


 


Solange Nordh (C) informeras om att kommunfullmäktiges presidium har 


uppfattningen att inga ersättare behöver tjänstgöra vid jävssituationerna. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem 


Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 
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§ 49 Dnr 00078/2021  


Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.          


Sammanfattning av ärendet 


Denna policy beskriver principerna för kommunens informationssäker-


hetsarbete och vilka generella krav som kommunledning och kommun-


styrelsen ställer på samtliga verksamheter inom koncernen.  


 


Policyn utgör grunden för ett strukturerat och tryggt informations-


säkerhetsarbete.  


             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 52 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 27 


Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 


Förslag till informationssäkerhetspolicy 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Solange Nordh (C): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 


Författningssamling 
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§ 50 Dnr 00310/2018  


Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby 
kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp 


 Mitt beviljas. 


 


2. Samverkansavtalet gällande Inköp Mitt justeras genom att lägga till 


 Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. 


Sammanfattning av ärendet 


Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 


upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal 


som antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 


Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare 


kommuner att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den 


kommun som önskar ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av 


ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäk-


tige i respektive kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har 


inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande 


och ny part har undertecknat avtalet. 


 


Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 


kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om 


att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjlig-


gör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också 


fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår 


därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 64 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 35 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 


Reviderat avtal för inköpssamverkan 9 mars 2021 
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Yrkanden 


Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag. 


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Hälsingekommunerna och Älvkarleby kommun 
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§ 51 Dnr 00136/2021  


Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen 
Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Hos Länsstyrelsen Dalarna ansöks om att få förbruka tillgångarna i 


 stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet.           


Sammanfattning av ärendet 


Stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet, org nr 


887000-4515, har inte kunnat dela ut några stipendier på flera år. Stadgarna 


säger att 90% av avkastningen kan delas ut i stipendier till elever som tillhör 


upptagningsområdet för skolorna i Ljusdals församling. Då räntan varit 0% 


har inga medel kunnat delas ut.  


 


Samtliga fyra förutsättningar nedan måste vara uppfyllda för att länsstyrelsen 


ska ha möjlighet att godkänna ett beslut att förbruka stiftelsens kapital: 


Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. Stiftelsen har inte kunnat främja 


sitt innehåll under de senaste fem åren. Värdet av stiftelsens tillgångar, har 


vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp 


som motsvarar tio gånger det då gällande prisbeloppsbeloppet enligt 2 kap. 6 


och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 


 


Stiftelsen saknar skulder. 


 


Fonden uppfyller samtliga kriterier och kan då lämna in en ansökan. 


Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan. Kapitalet i fonden uppgår 


till ca 50 000 kronor år.          


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 67 


Beslutsförslag 25 mars 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


24(39) 


Datum 


2021-04-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen Dalarna 


Ekonomienheten för kännedom 
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§ 52 Dnr 00198/2020  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 


beslut för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2020.    


            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 68 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 36 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 53 Dnr 00194/2020  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2020.   


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 69 


Tjänsteskrivelse 12 april 2021 


Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 33 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 54 Dnr 00142/2021  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 mars 2021. 


Sammanfattningen omfattar 14 motioner och 23 medborgarförslag.          


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 73 


Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 


 


Propositionsordning 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 55 Dnr 00166/2021  


Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


 Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 


Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 


Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 


åtgärder som presenteras för Trafikverket.     


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.    


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 00167/2021  


Interpellation från Kennet Hedman (M) till 
Arbetsmarknads- och Socialnämndens ordförande 
avseende kommunens ansökan om att bli 
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen får framställas. 


 


2. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Kennet Hedman (M) har ställt en interpellation till arbetsmarknads- och 


socialnämndens ordförande gällande kommunens ansökan om att bli 


kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen (AF). I interpellationen skriver 


Kennet Hedman: 


 


”Den 27 april ska ärendet om att Ljusdals kommun ska bli kompletterande 


aktör till Arbetsförmedlingen behandlas i Arbetsmarknads- och 


socialnämnden. Vi moderater har ställt frågan till kommunchefen och 


nämndens ordförande om kommunen redan har skickat in en ansökan till AF 


och fått till svar att någon ansökan inte skickats till AF. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har sänt ärendet till partierna på remiss 


och svaret skulle vara inne den 31 mars. Tre partier har lämnat svar; 


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. 


 


I DN publicerades en artikel den 16 april som säger att minst tre kommuner 


har ansökt om att få vara kompletterande aktör till AF. Enligt artikeln har AF 


avslagit ansökningarna från Karlshamn och Ljusdal medan Ovanåkers 


kommun väntar på svar.” 
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Följande frågor till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande: 


 


1. Har Ljusdals kommun redan ansökt om få bli en aktör? 


2. Är artikeln i DN felaktig när det påstås att kommunen fått avslag på 


ansökan om att bli aktör? 


3. Är detta ett ärende som arbetsmarknads- och socialnämnden har 


delegation att beslutat om eller bör inte ärendet anses vara av sådan 


vikt och så principiell viktigt att det är kommunfullmäktige som ska 


fatta beslutet? 


 


Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen får framställas. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) har 


svarat på interpellationen: 


 


1. ”En ansökan är påbörjad, men inte fullföljd. Alla fält i ansökan har 


inte fyllts i. Att den inte är fullföljd är helt avsiktlig, då vi i 


arbetsmarknads- och socialnämnden ska ta beslut om detta den 27 


april innan vi eventuellt går vidare med en ansökan.  Den icke 


fullföljda ansökan är alltså att räkna som en intresseanmälan. Skulle 


förvaltningen inte ha påbörjat en ansökan så skulle tidsfönstret för att 


bli aktuell som extern aktör ha stängts. Nu finns möjligheten att gå 


vidare – om vi politiker i arbetsmarknads- och socialnämnden så vill. 


 


2. Arbetsförmedlingen har följdriktigt gett avslag på den icke fullföljda 


ansökan. Fullt naturligt då den inte är komplett. Skulle vi politiker i 


arbetsmarknads- och socialnämnden besluta att förvaltningen ska gå 


vidare så kommer vi att fylla i de resterande fälten och en ansökan 


prövas så att säga på riktigt. 


 


3. Delegering från kommunfullmäktige 3§ 


 


(1) Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens 


verksamhetsområde, föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 


om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 


författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet). 


 


(2) Att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa 


överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som 


ankommer på nämnden. 
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Jag anser att vi har delegation på detta, det vi jobbar med idag skiljer 


sig inte från att bli extern aktör, skillnaden är att vi får betalt av 


arbetsförmedlingen för jobbet vi utför som extern aktör. 


 


Om vi säger nej till att bli extern aktör, kommer det att innebära att 


någon annan extern aktör får betalt för jobbet som vi utför på 


Arbetsmarknadsenheten AME.  


 


Arbetsförmedlingen har som statlig myndighet ställts sig positiv till 


att kommuner kan bli en extern aktör.  


 


Regeringens utredare ser heller inget hinder utifrån LOV och LOU.” 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kennet Hedman (M), Ove 


Schönning (S), Lars Molin (M), Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), 


Maria Molin (M), Stina Berg (M), Stina Michelson (S), Kjell Nilsson (S) och 


Gunnar Eriksson (S). 


 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta. .  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 57 Dnr 00143/2021  


Fyllnadsval efter Markus Evensson (S) gällande upp-
drag som ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i 
kommunstyrelsen, ledamot i Hälsingerådet, ledamot i 
styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud att föra 
kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbild-
ningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud fastig-
hetsbildningsförrättningar (jordbruks-eller skogsbruks-
frågor), huvudman i Hälsinglands Sparbank och leda-
mot i förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp 
Gävleborg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Marit Holmstrand (S) väljs till ledamot och ordförande i 


 kommunstyrelsen, ledamot i Hälsingerådet, ledamot i styrelsen för 


 stiftelsen Närljus, ombud fastighetsbildningsförrättningar 


 (tätortsförhållanden), ombud fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- 


 eller skogsbruksfrågor), huvudman i Hälsinglands Sparbank och ledamot i 


 förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp Gävleborg.  


 


2. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Markus Evensson (S) har beviljats entledigande från alla sina uppdrag. 


Fyllnadsval ska därför göras.  


 


Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag att Marit 


Holmstrand (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande.  


Beslutsunderlag 


Valberedningens protokoll 13 april 2021, § 1     


Propositionsordning 


 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Marit 


Holmstrand (S) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, 
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ledamot i  ledamot i styrelsen för stiftelsen Närljus, ombud fastighetsbild-


ningsförrättningar (tätortsförhållanden), ombud fastighetsbildningsförrätt-


ningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor), huvudman i Hälsinglands 


Sparbank och ledamot i förbundsdirektionen för kommunförbundet Inköp 


Gävleborg. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Marit Holmstrand 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


Hälsinglands sparbank 


Inköp Gävleborg 


Länsstyrelsen  
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§ 58 Dnr 00156/2021  


Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden. Återkallelse av 
avsägelse 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


 1. Ärendet utgår från dagordningen     


Sammanfattning av ärendet 


Åsa Malmström (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 


utbildningsnämnden. Avsägelsen har senare tagits tillbaka och ärendet utgår 


därför från dagordningen.     


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 59 Dnr 00160/2021  


Avsägelse från Marit Holmstrand (S) från uppdraget 
som ordförande i kommunfullmäktige och som ledamot 
i valnämnden. Fyllnadsval av ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot i 
valnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Marit Holmstrand beviljas avsägelse från sina uppdrag som ordförande i 


 kommunfullmäktige och ledamot i valnämnden. 


 


2.  Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige och 


 ledamot i valnämnden. 


 


3.  Bertil Asplund (S) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 


 


4. Uppdragen gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Marit Holmstrand (S) har avsagt sig sina uppdrag som ordförande i 


kommunfullmäktige och ledamot i valnämnden under förutsättning att 


kommunfullmäktige beslutat välja henne som ordförande i kommun-


styrelsen. Kommunfullmäktige har under kvällens sammanträde valt Marit 


Holmstrand till ny ordförande i kommunstyrelsen. .  


Yrkanden 


Stina Michelson (S): Annelie Wallberg (S) väljs till ordförande i 


kommunfullmäktige. Eftersom Annelie Wallberg idag är 2:e vice ordförande 


i kommunfullmäktige ska Bertil Asplund (S) väljas till 2:e vice ordförande. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.       


 


Beslutsexpediering 


Akt, De valda, Förtroendemannaregister, Löneenheten  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


36(39) 


Datum 


2021-04-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 60 Dnr 00174/2021  


Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit. 


Förslagsställaren skriver: 


 


”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 


skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 


organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 


ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 


 


Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 


skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 


skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 


ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk, för skateboard, sparkcykling 


och BMX cykling etc. En sådan hall skulle även kunna innefatta klättervägg, 


inlinesåkning och så vidare. 


 


En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör så att 


utomhusskateparken inte kan användas.” 


 


Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 


förslaget.   


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.       


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 00168/2021  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.      


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: 


 


1. 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. 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


38(39) 


Datum 


2021-04-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


2. 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: 


 


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


punkterna 2-5. 


2. Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 


omedelbart. 


3. Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft 


påbörjas efter det att utvärderingen är gjord. 


4. Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas 


fram genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 


5. Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 


vindkraftsplan tagits fram.     


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 
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Sida 


39(39) 


Datum 
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§ 62 Dnr 00176/2021  


Avsägelse från Lennart  Rohdin (L) av uppdrag som 
ersättare i samhällsservicenämnden. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lennart Rohdin (L) entledigas från sitt uppdrag. 


 


2. Harald Noréus (L) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Lennart Rohdin (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


samhällsservicenämnden.     


Yrkanden 


Maud Jonsson (L): Harald Noréus (L) väljs till ny ersättare i 


samhällsservicenämnden.      


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Lennart Rohdin kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lennart Rohdin 


Samhällsservicenämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


 





