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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 november
2020. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 november
2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige
uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Allmänhetens frågestund
Robert Fors har ställt följande fråga:
"Eftersom jag förutsätter att samtliga politiker i Ljusdals kommun gör vad de
kan för att hänga med i vad som är aktuellt i närområdet genom att läsa
tidningar, lyssna på radio och se på tv gissar jag att det inte kan ha undgått
någon alla de insändare och nyheter rörande den stora oro kring framtiden
som råder i Los och Orsa Finnmark. De flesta artiklar, insändare och
reportage har handlat om de förändringar som sker kring Los skola och dess
elever samt de vårdplatser/arbetstillfällen som till och från hotats hos Los
enskilt största arbetsgivare Furugården.
Trots alla dessa negativa rubriker har jag och min familj valt att köpa ett
fritidshus i Los för att permanent flytta upp till en av de vackraste platser i
Hälsingland vi vet. Varför? För att vi tror på Los och Orsa Finnmark. Här
finns oändliga möjligheter för den som vill lämna storstaden för en lugn och
trygg miljö nära naturen. Här hittar du en skola som har fungerat fint i
många år, en mataffär samt att fiber är draget till Los. Till det en hel hög
med fantastiska resmål för både boende i närområdet samt tillfälliga
besökare. Dessutom, oavsett om du väljer att bosätta dig i Hamra, Fågelsjö
eller Los så har du bara ca en timmes bilfärd till några eller några av de
större orterna i hela tre landskap. Det känns faktiskt rätt centralt om du frågar
mig.
Som ni förstår tror jag på området. Jag ser det som en oexploaterad del av
Ljusdals kommun där möjligheter finns. Men hur ser Ljusdals kommun på
Los och Orsa Finnmark? Vad vill ni? Finns det en långsiktig plan? Jobbas
det aktivt för att locka fler till området? Konsekvensanalys? Försvinner ett
jobb i Ljusdal är det oerhört trist men händer samma sak i Los kan det vara
förödande för betydligt fler. Jag med många vill veta hur tankarna går kring
Los och Orsa Finnmark inför framtiden. Vi är oroliga."
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Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Ledamöternas korta frågor
Kennet Hedman (M) frågar hur stor del av arbetsmarknads- och
socialnämndens budget 2020 (ca 131 miljoner kronor) som är lagstyrd. Hur
stor del kommer att vara lagstyrd 2021?
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar
på frågan.
Bodil Eriksson (LB) frågar när kommer kommunfullmäktige att ta upp
revisorernas bedömning av delårsrapporten per 2020-08-31?
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
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Dnr 00333/2020

Förslag till revidering av avfallstaxa
Kommunfullmäktige beslutar
1. Prisbilaga för matavfallsinsamling för flerbostadshus och verksamheter
ska gälla från och med 2021-01-01.
2. Gällande prisbilaga för hushållsavfall för flerbostadshus och
verksamheter ska upphöra 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energis styrelse begär en ändring i nuvarande avfallstaxa för att få
fler att sortera ut mer av matavfallet.
I avfallsplanen för perioden 2015 till 2020 beslutade kommunen att vi skulle
införa matavfallinsamling och målet var att vi skulle kunna källsortera minst
50 % av det uppkomna matavfallet i hushållen. Målet med det insamlade
matavfallet är att det ska energiutvinnas utifrån bästa möjliga klimatnytta
och återförsel av näring ska påbörjas.
Regeringen beslutade den 24 september 2020 att kommunernas system för
insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta
kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt
biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall).
På kommunstyrelsens arbetsutskott kom frågor om hur detta slår för kunden.
Om man jämför ett 660 l kärl så kommer priset att höjas med 9,3 % om
kunden väljer att sortera ut sitt matavfall, priset från den gamla taxan är
5 024 kronor per år och med den nya taxan blir det 5 495 kronor per år.
Väljer kunden att inte sortera ut sitt matavfall från hushållssoporna så
kommer priset att öka med 273% jämfört med den gamla taxan, det är ett sätt
att styra så att man kommer igång med att göra valet att sortera ur sitt
matavfall från hushållssoporna.
Allt efter som vi erbjuder kunderna matavfallsinsamling så kan vi samtidigt
erbjuda de kunder som inte har ordnat med förpackningsinsamlingen i deras
fastigheter möjlighet att starta upp en sortering vid deras fastighet, det ger en
möjlighet att påverka den totala kostnaden för hushållsavfallet. Samtidigt
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kan de förbereda sig inför kommande krav på insamling av förpackningar,
vilket skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet men är framflyttat till 2023.
På arbetsutskottet efterfrågades också ett förtydligande av vad som är
verksamheter. Flerbostadshus är fastigheter som har 3 lägenheter eller fler i
sin fastighet. Verksamheter är t ex restauranger, affärer, industrier där det
uppkommer mat och hushållsavfall, övrigt avfall som produceras i en
verksamhet t ex metaller, brännbart och förpackningar får verksamheter
anlita andra aktörer för omhändertagande av detta material. Verksamheter
har inte tillgång till att utan kostnad lämna grovavfall till ÅVC, då de
producerar väldigt olika mängd avfall. Verksamheter har i stället en lägre
grundavgift jämfört med villor och får istället betala för det grovavfall de
lämnar på ÅVC.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 167
Tjänsteskrivelse 3 november 2020
Skrivelse från Ljusdal Energi AB 14 oktober 2020
Bilaga 1 Gällande prisbilaga
Bilaga 2 Nytt förslag
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling
Ljusdal Energi AB för verkställande
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§ 123

Dnr 00330/2020

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (nationella
minoriteter)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete antas.
Sammanfattning av ärendet
Judar, romer, samer, sverigefinnar, och tornedalingar är erkända nationella
minoriteter i Sverige och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. Sedan 1 januari 2019 ska alla
kommuner i Sverige anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete
enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen
ringar in fem rättighetsområden:
•
•
•
•
•

Information om rättigheter.
Skydda och främja minoriteters språk och kultur.
Ge minoriteter inflytande i frågor som rör dem.
Äldreomsorg på minoritetsspråk.
Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete beskriver kommunens skyldigheter
samt innehåller mål och riktlinjer för hur Ljusdals kommun ska leva upp till
lagstiftningen. Riktlinjerna visar också ansvarsfördelningen för det
minoritetspolitiska arbetet inom kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 174
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 89
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 september 2020
Förslag till riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 29 september 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP) och Sören Görgård (C):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Enheten för strategisk och hållbar utveckling för verkställande
Författningssamling
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Dnr 00310/2020

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. De reviderade ordningsföreskrifterna antas, där förändringar har gjorts i
§ 4 punkt 1 gällande förtäring av alkohol, där områdena där
alkoholdrycker som innehåller mer än 2.25 volymprocent inte får förtäras
annat än i samband med tillåten servering eller då serveringstillstånd från
kommun erhållits, har utökats
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns lokala brottsförebyggande råd tillsammans med polis,
närsjukvård samt andra samverkanspartners har genom arbete med
lägesbilder tittat på olika verktyg som kan vara ett stöd i det
brottsförebyggande arbetet mot våra lokala problembilder.
Förslaget syftar till att möjliggöra för att motverka ordningsstörningar samt
att förhindra förtäring av alkohol på platser som skapats för att samla många
barn och ungdomar till kreativ lek. Förändringarna avser dels två utökade
områden i Ljusdal och ett nytt område i Ljusdal samt ett utökat område i
Järvsö.
Vi har sett en förändring i var alkohol förtärs i Ljusdal och har identifierat att
ett av verktygen för att upprätthålla ordning och säkerhet är att utöka
områdena för alkoholförtäring. Inom områden där alkoholförtäring är
förbjudet ges polisen möjlighet att ge böter samt hälla ut alkoholen om inte
reglerna följs. Polisen ställer sig bakom det liggande förslaget och har varit
med och utformat det.
Under de senaste åren har vi sett en förändrad bild av alkoholförtäring på
centrala platser i Ljusdal som leder till ordningsstörningar i samband med
dessa. Denna förändring har skett sedan nuvarande ordningsföreskrift antogs
2007 och det är vår bedömning att denna nya förändring av samlingspunkter
kommer att kvarstå. I samverkan med olika berörda aktörer både inom
kommunen och externt samt polisen har många åtgärder gjorts för att
motverka ordningsstörningarna. Detta är ytterligare en åtgärd som syftar till
detta.
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Sedan den nuvarande lokala ordningsföreskriften har även två nya områden
anlagts i Ljusdal och Järvsö som syftar till att samla barn, ungdomar och
vuxna till kreativ lek, cykling, skateboard samt andra aktiviteter. I dessa
områden rör sig många ungdomar och barn både till vardags och helgdagar
och vi ser inte att alkohol är lämpligt på dessa platser. I Ljusdal ingår
området med skateparken, lekparken samt volleybollplanerna, dock inte
bryggorna. I Järvsö ingår pumptracken, balans- och teknikområdet samt
dualbanan.
Arbetsutskottet beslutade 22 oktober 2020, § 87 att ge kommunchefen i
uppdrag att revidera den lokala ordningsstadgan i sin helhet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 170
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 87
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2020
Kartor över Ljusdal och Järvsö 13 oktober 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Säkerhetschefen för verkställande
Författningssamlingen
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Dnr 00424/2018

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. m.fl. ”Östra delen” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs
11:4 med flera ”Östra delen” efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning.
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med
flera ”Östra delen”.
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av Östernäsområdet, vilka omfattar det markområde som ligger mellan Östernäsparken
och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och Sjulhamregatan i
öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från översiktsplanen eller den
fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Kommunstyrelsen beslutade 12 november 2020, § 171 att föreslå att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Kommunstyrelsen tog upp frågan igen vid sitt sammanträde 26 november
2020, § 192:
En MUR, markteknisk undersökningsrapport och geotekniskt PM för östra
delen av Östernäs har tagits fram. Planbeskrivningen har reviderats under
stycket markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden på s. 8-9. Plankartan
är densamma och planbeskrivningen påverkas inte annat än att underlaget
blir bättre för vidare arbete efter att planen vunnit laga kraft.
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Mellan samråd och granskning av detaljplaneförslaget har följande
bestämmelse rörande villkor för lov fallit bort:
”Bygglov får inte ges för känslig markanvändning förrän sanering skett i
enlighet med beslut från Länsstyrelsen och marken fått den ändrade
användning som anges i planen”
Bestämmelsen innebär att bygglov inte får ges för känslig markanvändning
såsom bostäder och vård innan marken sanerats men lov får ges för mindre
känslig markanvändning såsom centrum, handel, kontor och verksamheter.
Bestämmelsen bör åter införas i plankartan.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdatera plankartan med anledning av
inkommen geoteknisk utredning, att plankartan ersätter tidigare av
kommunstyrelsen antagen planbeskrivning, att uppdatera plankartan med
planbestämmelse rörande villkor för lov och att plankartan ersätter tidigare
av kommunstyrelsen antagen plankarta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2020, § 192
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 november 2020
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 171
Samhällsservicenämndens protokoll 10 november 2020, § 155
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 oktober 2020
Antagandehandlingar 28 oktober 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Kennet Hedman (M), Bodil
Eriksson (LB) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(28)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 126

Datum

2020-11-30

Dnr 00374/2015

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra
delen" - antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. med flera ”Västra delen” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs
11:4 med flera ”Västra delen” efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning.
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med
flera ”Västra delen”.
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av
Östernäsområdet, vilka omfattar det markområde som ligger mellan
Östernäsparken och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och
Sjulhamregatan i öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från
översiktsplanen eller den fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 12 november 2020, § 172
Samhällsservicenämndens protokoll 10 november 2020, § 154
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2020
Antagandehandlingar 28 oktober 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Kennet Hedman (M), Bodil
Eriksson (LB), Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för yttrande
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§ 127

Dnr 00351/2020

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar för 2021 antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021:
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*Budget
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 175
Tjänsteskrivelse 4 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00194/2020

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och
omsorg andra kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2020.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 152
Tjänsteskrivelse 23 september 2020
Omsorgsnämndens protokoll 19 augusti 2020, § 105
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Dnr 00046/2020

Motion från Moderaterna gällande sammanslagning av
bibliotek i Ljusdal. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren
Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till
kommunfullmäktige gällande sammanslagning av bibliotek i Ljusdal.
Motionärerna skriver "I Ljusdal har vi ett helt nyrenoverat och mycket fint
bibliotek i hjärtat av Kommunhuset. Några hundra meter därifrån ligger
Stenhamreskolans bibliotek som också är fint. Men med tanke på Ljusdals
kommuns ekonomi vill vi moderater utreda vad det skulle innebära att slå
ihop Stenhamres skolbibliotek med det i kommunhuset. Vi vill att
utredningen ger svar på följande frågor:
•
•
•

Hur stor besparing skulle det innebära?
Hur skulle verksamheten påverkas?
Kan man upphandla denna verksamhet?

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 11 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsservicenämnden.
Samhällsservicenämnden föreslår 10 mars 2020, § 49 att motionen ska anses
vara besvarad.
I nämndens yttrande har bibliotekschefen besvarat frågorna som ställs i
motionen:
Hur stor besparing skulle det innebära?
I realiteten ingen besparing. Kostnader för biblioteksverksamhet kan
schematiskt fördelas på tre huvudsakliga kostnader: lokal, medier och
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kompetens. Då skolan i dagsläget står för lokalen skulle biblioteket även vid
en flytt stå med kostnader för medier (fysiska och digitala) samt kompetens
(utbildad bibliotekarie).
Hur skulle verksamheten påverkas?
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har båda lagstadgade, men olika, uppdrag
och funktion. Skolbibliotekets huvudsakliga funktion är att vara en del av
skolans pedagogiska verksamhet, med huvuduppdraget att stödja elevernas
lärande. De centrala delarna i skolbibliotekets verksamhet rör läsfrämjande,
informationssökning och källkritik. Att ha god läsförmåga och digital
kompetens är en demokratisk rättighet och en grundförutsättning för fortsatt
lärande och aktiv delaktighet i samhället. Man kan säga att skolbibliotekets
uppdrag och funktion syftar till att stärka elevers formella lärande.
Folkbibliotekets uppdrag och funktion, däremot, är att vara en öppen resurs
för alla invånares livslånga, informella lärande.
Att paragrafen om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till
skollagen visar på att riksdag och regering vill lyfta fram att en fungerande
skolbiblioteksverksamhet är viktigt för skolans måluppfyllelse.
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har vidare olika målgrupper (medan
folkbibliotekets verksamhet är till för alla är skolbiblioteket avsett att vara en
pedagogisk resurs för elever och lärare).
På Stenhamreskolan går i dagsläget cirka 620 elever i årskurs F-9. Samtliga
elever i årskurs F-6 (cirka 300 elever) har bibliotekstid varje vecka. Därtill
kommer grupper från förberedelseklasserna samt aktiviteter i samverkan
med fritids en eftermiddag i veckan. Eleverna i årskurs 7-9 använder också
biblioteket för boklån och informationssökning, och skolbibliotekarien
erbjuder bokprat, utställningar etcetera.
En flytt av skolbibliotekets verksamhet från nuvarande lokaler till
huvudbiblioteket skulle således medföra en rad utmaningar i det fysiska
biblioteksrummet. För det första för att huvudbiblioteket är alldeles för litet
för att också inrymma medier och verksamhet för ett skolbibliotek.
Mediebeståndet på skolbiblioteket är anpassat för skolans behov, och vid en
flytt skulle detta bestånd (cirka 50 hyllmeter böcker) behöva inrymmas i
huvudbiblioteket.
I dagsläget finns heller ingen yta på huvudbiblioteket som lämpar sig för
klassbesök. 2-3 klassbesök per dag skulle ha stor påverkan på biblioteksmiljön; skolbiblioteksverksamhet är inte, och ska inte vara, en tyst
verksamhet. Det är en plats för samtal och högläsning och frågor, och ska så
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vara. Men om man samtidigt, och i samma lokal, ska bedriva reguljär
folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksverksamhet så krockar behoven
ovillkorligen.
Sammanfattningsvis: Det är inte möjligt att med bibehållen kvalitet inrymma
skolbiblioteket i huvudbibliotekets lokaler.
Kan man upphandla denna verksamhet?
I teorin: ja. Det finns enstaka exempel på större bibliotek som drivs i privat
regi. I praktiken skulle ett fristående skolbibliotek själv behöva äga sina
digitala system, ha en egen inköpsorganisation etcetera, vilket skulle
innebära att det skulle bli avsevärt dyrare än idag.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens utlåtande ska motionen anses besvarad.
Arbetsutskottet föreslår 16 september 2020, § 76 att motionen anses
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår 1 oktober 2020, § 155 att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 155
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 76
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från samhällsservicenämnden 17 mars 2020
Samhällsservicenämndens skrivelse 17 mars 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 11
Motion 24 januari 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00408/2019

Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals
kommuns vattenkraftverk. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk
har lämnats in till kommunfullmäktige.
Förslagsställarna skriver att Ljusdals kommun, genom Ljusdal Energi AB,
äger vattenkraftverk i Bäckebo, Tallåsen och Hennan.
Förslagsställarna anser att det vore högst rimligt att kommunen genom
Ljusdal Energi AB betalar ut bygdepeng för sina vattenkraftverk.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 6 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för
yttrande.
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att bygdemedel redan betalas ut för
vattenkraften och hänvisar till Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida:
”Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av
skador som uppkommit på grund av vattenregleringen . Utöver detta går det
även att söka bygdemedel för investeringar som är till nytta i bygden”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till Ljusdal Energis utlåtande om att bygdemedel redan används för att göra
investeringar som är till nytta för bygden så anses detta medborgarförslag
besvarat.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 156
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 78
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från Ljusdal Energi 4 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 6
Medborgarförslag 19 december 2019
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
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Dnr 00007/2020

Motion från Ljusdalsbygdens parti gällande riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion gällande riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
I motionen skriver hon:
"Av kommunallagens 6 kapital § 1-3 framgår bland annat att kommunstyrelsen ska leda och samordna angelägenheter och ha uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Uppsiktsplikten är ett ansvar för hela kommunstyrelsen. Uppsiktplikten
pågår löpande under hela året och den omfattar verksamhet, personal och
ekonomi.
Ljusdalsbygdens parti upplever att uppsiktplikten inte fungerar
tillfredsställande i vår kommun och vi anser därför att riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktplikt snarast måste upprättas."
Med anledning av ovanstående yrkar motionären att Ljusdals kommun
upprättar riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktplikt.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 4 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till beslut taget av kommunstyrelsen (29 maj 2019, § 135) som visar att
beslut i detta ärende redan är fattat så anses motionen vara besvarad.
Arbetsutskottet föreslår 22 oktober 2020, § 93 att motionen anses besvarad.
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Kommunstyrelsen föreslår 12 november 2020, § 170 att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 170
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 93
Kommunstyrelsens ordförandes förslag, 9 september 2020
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2020, § 135
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 4
Motion 4 januari 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00127/2020

Medborgarförslag med önskemål om förenkling för
mikroproducenter av el. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av
el har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att han nyligen installerat 10 kW solceller. Eftersom
solen lyser bara en del av dagen men konsumtion av el sker hela dygnet
behöver man försöka lagra energi. Man kan då installera ett stort batteri och
lagra överproduktionen i det. Det är dyrt och belastar miljön onödigt mycket.
Förslaget är att AB Ljusdals Energi öppnar en möjlighet att göra en
sammanräkning av producerad och konsumerad energi under dygnet. Det får
då den effekten att man inte behöver ha ett stort dyrt och miljöbelastande
batteri.
Förslagsställaren tror att detta skulle locka över många mikroproducenter till
AB Ljusdals Energi.
Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 41 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för
beredning.
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att inledningsvis måste klargöras att
man måste skilja på elnät och elhandel och att det i varje solcellsinstallation
rör sig om kontakt med en elnätsägare och en elhandlare. Lagstiftningen är
också tydlig med att om man har elnät och elhandel i samma koncern så får
inte kunder särbehandlas på grund av detta.
När det gäller elnätet är kunden anvisad till den elnätsägare som har
koncession där solcellsinstallationen görs. Ljusdals kommuns bolag Ljusdal
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Elnät AB har inte någon elnätskoncession i Färila med omnejd. I det här
fallet är det Ellevio som har koncession.
Till skillnad mot elnätet kan solcellsägaren på den avreglerade elmarknaden
välja vilken elhandlare den vill. Olika elhandlare köper och säljer el utifrån
de förutsättningar som deras affärsidé tillåter. Alla solcellsägare väljer vem
man vill sälja eventuellt överskott av producerad energi till.
Bolagets bedömning är att i grunden strandar detta förslag på att det blir en
form av nettodebitering och det har regeringen motsatt sig på grund av
momsregler. Utredningen om nettodebitering SOU 2013:46 visar att det
strider mot mervärdesskattedirektivet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till Ljusdal Energi AB:s yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 november 2020, § 180
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 94
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 september 2020
Ljusdals Energis yttrande 20 juli 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 41
Medborgarförslag 21 mars 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
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Dnr 00121/2020

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 1 april 2020.
Sammanfattningen omfattar tio motioner och 21 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 157
Redovisning
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00408/2020

Avsägelse från Sune Frost (MP) gällande uppdraget
som ledamot och förste vice ordförande i
samhällsservicenämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sune Frost (MP) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot och
förste vice ordförande i samhällsservicenämnden.
2. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ledamot och förste vice ordförande i
samhällsservicenämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Sune Frost (MP) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot och
förste vice ordförande i samhällsservicenämnden.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Kristoffer Hansson (MP) väljs till ledamot och
förste vice ordförande i samhällsservicenämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Sune Frost kan beviljas entledigande
från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sune Frost
Kristoffer Hansson
Förtroendemannaregister
Löneenheten, Samhällsservicenämnden
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