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Beslutande Ledamöter 

Marit Holmstrand (S), Ordförande 

Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande 

Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande 

Stina Berg (M) 

Maria Molin (M) 

Lars Molin (M) 

Pernilla Färlin (M) 

Kennet Hedman (M) tjg ersättare 

Sören Görgård (C) 

Ulf Nyman (C) 

Solange Nordh (C) 

William Våhlberg (C) 

Jaana Hertzman (C) tjg ersättare 

Maud Jonsson (L) 

Harald Noréus (L) 

Roger Kastman (KD) 

Markus Evensson (S) 

Stina  Bolin (S) 

Tommy Borg (S) 

Per Gunnar Larsson (S) 

Jenny Breslin (S) 

Ove Schönning (S) 

Bertil Asplund (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Peter Engdahl (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Gunnar Eriksson (S) 

Ann Eriksson (S) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Oscar Löfgren (V) 

Ingela Gustavsson (V) 

Lena Svahn (MP) 

Karin Jansson (MP) tjg ersättare 

Per Andersson (SD) 

Lars G Eriksson (SD) 

Sven Persson (SD) 

Bodil Eriksson (LB) 

Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 
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 Ersättare 

Nouh Baravi (S) 

Ronney Olsson (V) 

Pia Hedblom (V) 

 

Övriga deltagare Enhetschef Linnea Van Wagenen § 13 

Verksamhetsutvecklare Carina Thorén § 13 

Kommunchef Nicklas Bremefors § 13 

Biträdande kommunchef Mikael Björk § 13 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2020-03-02, kl 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 13-34 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Lena Svahn och Sören Görgård   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Datum för anslags upprättande 2020-03-03 

Datum för anslags nedtagande 2020-03-25 

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 14 februari 2020. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 februari  2020 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 

laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 2 

motioner, 3 avsägelser, 1 interpellation och ett valärende får upptas på dagordningen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden informerar om reglerna kring utgivare av kommunfullmäktiges 

webbsändningar. 

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen Gävleborg har utsett William Våhlberg (C) till ny 

ledamot i kommunfullmäktige samt Jaana Hertzman (C), Åsa Olsson (SD) och Jens 

Furuskog (SD) till nya ersättare.  

 

Allmänhetens frågestund 

 
Inga frågor ställs.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Vid förra sammanträdet ställde Marie-Louise Hellström (LB) en frågar varför inte Rådet 

för Funktionshinderfrågor har fått yttra sig över utbildningsnämndens Funktionsprogram 

skola? 

 

Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) svarade då att hon skulle återkomma 

med svar, vilket sker vid kvällens sammanträde. 

 

Stina Berg (M) vill ha ett tydliggörande av kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska 

månadsrapporter.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) tydliggör beslutet.  

 

Yvonne Oscarsson (V) ställer en fråga om kommunens arbete med 

jämställdhetsintegrering.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.  
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§ 13 Dnr 00253/2019  

Styrmodell för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förslag till målområden antas 

 

2.  Förslag till styrmodell antas. Ekologi ska sättas in i ramstrukturen. 

 

3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för 

 styrmodellen. Återrapportering ska ske under hösten 2020.   

 

4.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att som samordnande funktion, 

 gemensamt med nämnder och styrelser planera och genomföra målarbete 

 i hela organisationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till reviderad styrmodell samt nya målområden att gälla från och 

med 2020 har upprättats. 

 

Utifrån workshop i kommunstyrelsen den 10 september fick förvaltningen av 

arbetsutskottet i uppdrag att presentera ett reviderat förslag på styrmodell 

och nya målområden. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 

2019 beslutades förslaget sändas ut på remiss till samtliga politiska partier i 

Ljusdals kommun samt Kommunala pensionärsrådet och Rådet för 

funktionshinderfrågor. Föreliggande förslag till styrmodell och målområden 

är framtagna utifrån inkomna remissvar samt synpunkter vid beredning i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. I bilaga 1 redogörs för de remissynpunkter 

som inkommit samt kommentarer och förslag till förändringar utifrån dessa. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2020, § 22 

Tjänsteskrivelse 30 januari 2020 

Bilaga 1 Styrmodell 

Bilaga 2 Målkedja exempel 

Bilaga 3 Målområden 

Bilaga 4 Redovisning remissvar 

Arbetsutskottets protokoll 22 januari 2020, § 1 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Karin Jansson 

(MP), Stina Bolin (S) och Bodil Eriksson (LB): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Karin Jansson (MP): Orden Tillväxt och ska tas bort ur målområde 5 Omsorg 

och hälsa.  

 

Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Karin 

Janssons tilläggsyrkande.  

 

Bodil Eriksson (LB) och Maria Molin (M): Kommunstyrelsen får i uppdrag 

att ta fram förslag till riktlinje för styrmodellen. Återrapportering ska ske 

under hösten 2020.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att anta förslag till 

målområden mot Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag om att anta förslag till styrmodell samt att ekologi ska sättas in i 

ramstrukturen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för styrmodellen mot Bodil Erikssons 

m fl yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 

riktlinje för styrmodellen och att återrapportering ska ske under hösten 2020. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrel-

sens förslag.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Bodil Erikssons m fl 

yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 23 Nej-röster mot 16 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 

Bodil Erikssons m fl yrkande.  

 

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

Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh 

(C), William Våhlberg (C), Tommy Olsson (C), Jaana Hertzman (C), 

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

Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Lena Svahn 

(MP), Karin Jansson (MP), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD), Lars G 

Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 

 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), 

Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Maud Jonsson 

(L) och Harald Noréus (L) röstar Ja.  

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att som 

samordnande funktion, gemensamt med nämnder och styrelser planera och 

genomföra målarbete i hela organisationen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Nämnderna för kännedom 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling 
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§ 14 Dnr 00634/2011  

Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl "Cirkulationsplats 
vid Höga" - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Detaljplanen för del av Höga 7:1 med flera "Cirkulationsplats vid Höga" 

 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Detta planförslag syftar till att ändra del av detaljplan som påverkas av 

vägplanen för att möjliggöra vägbytet med Trafikverket. Även strandskyddet 

upphävs och en utökning av befintliga byggrätter i området möjliggörs. 

 

Planförslaget  har varit föremål för samråd under tiden 4 december 2017 till 

12 januari 2018. Efter revideringar har förslaget ställts ut för granskning, 

granskningstiden har pågått från 4 februari 2019 till 4 mars 2019. 

 

Tre granskningsutlåtanden har inkommit och kommenterats. Vissa 

redaktionella ändringar samt förtydliganden har tillförts planhandlingarna. 

 

Planprocessen har bedrivits med ett utökat förfarande och planen ska således 

antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2020, § 25 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 2 

Tjänsteskrivelse 12 december 2019 

Antagandehandling- plankarta 

Antagandehandling- granskningsutlåtande 

Antagandehandling- planbeskrivning 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP) och Maria Molin (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 15 Dnr 00401/2019  

Taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Införande av en taxa för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder som 

 enligt  begravningslagen (1990:1144) är ett kommunalt ansvar. 

 

2. Taxan ska gälla från den 1 maj 2020. 

 

3.  Taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande 

 prisbasbelopp (för år 2020, 378 kr per timme).  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag har kommunen rätt att begära ersättning från dödsboet i samband 

med provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår en timtaxa som bygger på hur 

många timmar respektive handläggare lägger ner på ärendet. Priset per 

timme grundar sig på 0,8 % av gällande prisbasbelopp.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2020, § 26 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 10 december 2019, § 275 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 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, Författningssamling 

Arbetsmarknads- och socialnämnden för verkställande 
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§ 16 Dnr 00273/2019  

Revisionsrapport  - Placering av barn och unga i HVB 
och familjehem, granskning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens arbete- för kännedom 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har PwC granskat 

om arbetsmarknads- och socialnämnden har tillräcklig intern kontroll som 

säkerställer att styrning och uppföljning avseende barn och unga i familje-

hem och HVB sker enligt gällande lagstiftning och på ett i övrigt ändamåls-

enligt sätt. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden delvis har en tillräcklig 

intern kontroll som säkerställer detta. Revisorerna ser positivt på det arbete 

som pågått under de senaste åren, och fortsatt pågår, med utveckling av 

verksamheten vilket bland annat ger förutsättningar för enhetlighet, 

kostnadskontroll och ökad rättssäkerhet vid placeringar bland annat genom 

en vårdkoordinationsfunktion. 

 

Med bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas arbetsmarknads- 

och socialnämnden att: 

 

- Utarbeta och dokumentera former för hur man säkerställer att 

upphandlade tjänster är av god kvalitet. 

 

- Överväga införande av ett ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd. 

 

- Systematiskt, inför upphandling av ramavtal, analysera vilka 

placeringar som gjorts och om det finns ett mönster i exempelvis 

inriktning på HVB, i syfte att i så hög grad som möjligt säkerställa att 

de ramavtal som tecknas motsvarar behoven. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 10 december 2019, § 280 att 

anta förvaltningens förslag till yttrande samt att skicka yttrandet till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 4 

Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 10 december 2019, § 280 

Yrkanden 

Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 17 Dnr 00377/2019  

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet- 
för kännedom 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. 

 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverk-

samhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektion ska 

länsstyrelsen granska om handläggningen följer reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och 

lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels registret över ärenden 

enligt föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 

upprätta ett protokoll över inspektionen. 

 

Om anmärkningar anges kan det röra sig om allt från brister av enklare 

karaktär till brister  av allvarligare karaktär. En anmärkning behöver alltså 

inte innebära att akten har allvarliga brister. Eventuell kritik som framförs 

kan vara av enklare eller allvarligare art, allt beroende på anmärkningarnas 

beskaffenhet. Länsstyrelsen använder sig av en tregradig kritikskala som 

utgörs av formuleringarna kan inte undgå kritik, kritik och allvarlig kritik. 

För det fall granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett 

fåtal brister av ringa art som inte föranleder kritik kommer det att anges i en 

sammanfattande bedömning. Länsstyrelsen kan också ålägga överförmyn-

darnämnden att genomföra förändring eller förbättring med anledning av en 

anmärkning och som redovisas separat eller vid nästkommande inspektion. 

 

Av sammanfattningen framgår att länsstyrelsen blir väl mottagen och får den 

hjälp som behövs för att kunna genomföra en bra tillsyn. Personalen är 

duktig och har ett genuint intresse för sitt arbete och det råder en god ordning 

på arbetsplatsen. 

 

Vad gäller överförmyndarens verksamhet så hanterar kansliet knappt 1 000 

ärenden per år fördelat på 4,5 årsarbetstider, vilket innebär ca 220 ärenden 

per person vilket är väldigt många när man inte har särskilda granskare. Det 
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bor ca 57 800 personer i de tre kommunerna vilket gör att antalet 

ställföreträdarskap är något högre än rikssnittet. I båda nämndernas 

upptagningsområde är det också ovanligt många förvaltarskap sett till antalet 

ställföreträdarskap i helhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 8 

Protokoll från Länsstyrelsen Dalarna 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 18 Dnr 00514/2017  

Motion från Stina Bolin, Irene Jonsson och Annelie 
Wallberg (S) om friskvårdstimme på arbetstid. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Motionen bifalles såtillvida att nuvarande system utvärderas och att 

 kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning avseende ett nytt 

 system i enlighet med motionen. 

 

2.  När utredningen är klar ska beslut fattas av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Bolin (S) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 

friskvårdstimme på arbetstid. 

 

Motionärerna skriver att sjukfrånvaron i kommunen är hög och att vi ska 

satsa allt vi kan för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland personalen. 

 

Idag har alla anställda en så kallad friskvårdspeng på 1 200 kronor per år 

som ska användas till friskvård av olika slag. Detta vill motionärerna 

komplettera med en friskvårdstimme på betald arbetstid varje vecka. 

 

Motionärerna vill att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda sina 

anställda en friskvårdstimme per anställd och vecka i kombination med 

friskvårdspengen för att främja hälsan och minska sjukfrånvaron. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 6 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

HR-enheten föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att 

nuvarande system utvärderas och att HR-enheten får i uppdrag att göra en 

utredning avseende ett nytt system i enlighet med motionen. I motiveringen 

skriver HR-enheten att en sammanställning av antalet anställda i procent som 

nyttjat friskvårdsersättningen perioden 2013-2018 är följande: 
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2013 43 % 

2014 43 % 

2015 43 % 

2016 42 % 

2017 41 % 

2018 51 % 

 

Forskning kring friskvårdens nytta ger vid handen att systemet inte fungerar 

särskilt väl i relation till sitt syfte såvida det inte sker i av arbetsgivaren 

organiserad form på arbetstid. Det har visat sig svårt att nå de medarbetare 

som är i störst behov av friskvård och att det är de redan frälsta medarbetarna 

som nyttjar friskvården (uttalat av föreläsare Eva Vingård, professor 

emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin Uppsala i samband med ett 

webb-seminarium om Samverkan för friskare arbetsplatser anordnat av 

Kommunernas och regionerna partsgemensamma Arbetsmiljöråd den 13 

november 2019). 

 

HR-enheten vill mot bakgrund av ovan utreda förslaget i motionen vidare på 

så sätt att nuvarande system utvärderas och att en utredning görs avseende ett 

nytt system i enlighet med motionen. 

           

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att efter samtal med 

personalchefen angående betydelsen av personalens hälsa och folkhälsans 

betydelse för kommunens medborgare så finner vi att motionen ska bifallas. 

Dock är vägen fram till ett genomförande komplicerat, därför vill vi fortsätta 

utreda och komma fram till ett nytt system i enlighet med motionen. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles såtillvida att nuvarande system 

utvärderas och att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning 

avseende ett nytt system i enlighet med motionen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 14 

Arbetsutskottets protokoll 10 december 2019, § 127 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 november 2019 

Yttrande från HR-enheten 29 november 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 6 

Motion om friskvård 28 november 2018 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Yvonne Oscarsson (V), Sören 

Görgård (C), Lena Svahn (MP) och Irene Jonsson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Maria Molin (M): När utredningen är klar ska beslut fattas av 

kommunfullmäktige.  

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 19 Dnr 00339/2018  

Motion från Marie Mill (LB) gällande inrättande av tjänst 
som äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

inrättande av tjänst som äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun. De 

äldre i kommunen, skriver Marie Mill, är i behov av, oavsett om de bor på 

äldreboende, trygghetsboende eller i egen bostad, en neutral stödperson vid 

kontakter med äldreomsorgen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018, § 108 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande från 20 mars 2019, § 49 att nämnden 

finner att det är ett bra förslag som lämpligen kan kombineras med 

anhörigstödsverksamheten, men det krävs ekonomiska resurser till detta.

  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

omsorgsnämnden i sitt svar på motionen skriver att det idag finns 

servicetelefon för äldre personer som kan vara stöd och lotsning till person 

eller myndighet samt att det finns anhörigstöd att kontakta.  

  

Att det som motionären skriver ska vara en neutral person finner 

kommunstyrelsens ordförande som svårt att genomföra, dessa resurser finns 

inte. Omsorgsnämnden kan använda befintliga resurser till att agera 

äldreombud i motionärens ansats. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles såtillvida att äldreombudsman/-

kvinna införs i omsorgsnämndens befintliga verksamhet. 
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles såtillvida att 

äldreombudsman/-kvinna införs i omsorgsnämndens befintliga verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 15 

Arbetsutskottets protokoll 10 december 2019, § 128 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 20 november 2019 

Omsorgsnämndens protokoll 20 mars 2019, § 49 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 september 2018, § 108 

Motion 17 augusti 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Omsorgsnämndens ordförande László  Gönczi (MP) gör inlägg i debatten.  

 

Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Karin Jansson (MP): Motionen ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons yrkande mot Karin Janssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Karin Janssons 

yrkande.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Karin Janssons yrkande, Nej-röst för Yvonne Oscarssons yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 18 Ja-röster mot 10 Nej-röster, 11 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat avslå motionen. 

 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), 

Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Maud Jonsson 
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(L), Harald Noréus (L), Lena Svahn (MP) och Kristoffer Hansson (MP) 

röstar Ja. 

 

Pernilla Färlin (M), Kennet Hedman (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar 

Löfgren (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström 

(LB), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD) och Lars G Eriksson (SD) 

röstar Nej. 

 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Ulf 

Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Tommy Olsson (C), 

Jaana Hertzman (C) och Ingela Gustavsson (C) avstår från att rösta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för kännedom 

Motionären 
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§ 20 Dnr 00545/2018  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) om rätten att 
få lämna blod som blodgivare under arbetstid. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige 

där hon föreslår att kommunens anställda får möjlighet att lämna blod under 

arbetstid. 

 

Motionären skriver att det råder stor brist på blodgivare i landet. Många 

friska medborgare kan lämna blod. Kvinnor lämnar som mest tre gånger per 

år och män fyra gånger per år. Varje tappning tar cirka 30 minuter. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 144 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

HR-enheten har fått motionen för yttrande och enheten föreslår att motionen 

bifalles. HR-enheten skriver som motivering att utifrån att det råder blodbrist 

i Sverige ställer sig HR-enheten positiv till motionen. Det är upp till varje 

chef i Ljusdals kommun att bedöma om det är möjligt för medarbetaren att 

ge blod på sin arbetstid utifrån perspektivet att det fungerar för verksamheten 

utan att ta in vikarier. Det är också viktigt att medarbetaren har en dialog 

med sin chef avseende möjligheten att lämna blod på arbetstid. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. Det råder 

blodbrist i Sverige och om vi som arbetsgivare kan ställa upp för att hjälpa 

människor att överleva så är detta en självklarhet. Nu kanske vi kan få en 

tillströmning av anställda som vill lämna blod och att Region Gävleborgs 

blodbuss även åker upp till Ljusdals kommun i framtiden.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 16 

Arbetsutskottets protokoll 10 december 2019, § 129 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 november 2019 

HR-enhetens yttrande 29 november 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 144 

Motion 23 november 2018 

Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 21 Dnr 00279/2018  

Medborgarförslag om minnesstaty i Ljusdals folkpark. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att den inglasade serveringen på 

 Ljusdals Folkpark härmed ska benämnas Cuos veranda och skyltas 

 därefter.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats om att resa en minnesstaty över Curt Olof 

Wennberg i Ljusdals folkpark. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 98 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens vedertagna sätt att 

premiera förtjänstfulla insatser inom kulturområdet för enskilda personer och 

organisationer sker genom utdelning av årliga utmärkelser i form av Ljusdals 

kommuns kulturstipendium samt Ljusdals kommuns kulturdiplom. 

 

I folkparken finns redan en plakett monterad, med upplysning om det 

mångåriga ideella arbete samt ekonomiska stöd som Lions i Ljusdal har 

tillfört Ljusdals folkpark, som allmän mötesplats för ortens invånare. Curt-

Olof Wennberg har under många år varit aktiv via Lions i Ljusdal, för 

folkparkens bevarande och attraktivitet.    

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande: att uppkalla gator 

efter nu levande människor är inte kutym likaledes att sätta upp minnesstaty 

över Cuo som fortfarande är verksam i Ljusdals Folkpark. Därför föreslås att 

den inglasade serveringen som finns i Folkparken härmed ska kallas Cuos 

veranda.    
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Arbetsutskottet föreslår 10 december 2019, § 124 att medborgarförslaget 

bifalles såtillvida att den inglasade serveringen på Ljusdals Folkpark härmed 

ska benämnas Cuo:s veranda och skyltas därefter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 9 

Arbetsutskottets protokoll 10 december 2019, § 124 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 november 2019 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 30 november 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 98 

Medborgarförslag 11 juni 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C) och Jonny 

Mill (LB): 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 

Förslagsställaren för kännedom 

Fastighetsförvaltningen för verkställande 
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§ 22 Dnr 00313/2019  

Motion från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av 
reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om upp-

rättande av reglemente- och uppdragsbeskrivning för kommunalråd, opposi-

tionsråd och gruppledare. 

 

Bodil Eriksson refererar i motionen till de reglementen- och uppdrags-

beskrivningar som finns i Håbo och Tierps kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 139 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till utredningsenheten för yttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett bifall till att upprätta uppdrags-

beskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare. 

 

I yttrandet från förvaltningen står bland annat: ”I demokratiutredningens 

betänkande ”Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)” har demokratiutred-

ningen gjort bedömningen att fullmäktige bör besluta om en uppdrags-

beskrivning för ordföranden i styrelsen och nämnderna samt övriga för-

troendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid”.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2020, § 27 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 23 Dnr 00380/2019  

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter 
Susanne Samuelsson (C)  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Elisabet Thorén (C) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Samuelsson (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 

ledamot i omsorgsnämnden. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Elisabet Thorén (C) väljs till ledamot i omsorgs-

nämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten (BM) 
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§ 24 Dnr 00381/2019  

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf 
Nyman (C)  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen.  

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Kommunstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten (BM) 
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§ 25 Dnr 00391/2019  

Fyllnadsval av ledamot i syskonen Per och Anna 
Wallins fond efter Göran Westh (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Jessica Eriksson (S) väljs till ny ledamot. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Göran Westh (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i syskonen 

Per och Anna Wallins fond.  

Yrkanden 

Stina Bolin (S): Jessica Eriksson (S) väljs till ny ledamot.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Per och Anna Wallins fond 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten (BM) 
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§ 26 Dnr 00049/2020  

Avsägelse från Karin Wallin Hedman (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och 
ersättare i omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Karin Wallin Hedman (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Wallin Hedman (SD) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Lars G Eriksson väljs till ny ersättare i 

omsorgsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Karin Wallin Hedman kan beviljas 

entledigande från sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Lars G Eriksson kan väljas till ny 

ersättare i omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Karin Wallin Hedman+ Lars G Eriksson 

Omsorgsnämnden 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregiser 

Löneenheten (BM) 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 00071/2020  

Avsägelse från Jörgen Brink (C) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Jörgen Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Brink (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Jörgen Brink kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Jörgen Brink 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

34(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 00077/2020  

Motion från Ingela Gustavsson m fl (V) gällande 
utredning om sänkt arbetstid med bibehållen lön 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Gustavsson, Oscar Löfgren och Yvonne Oscarsson, samtliga (V), har 

lämnat en motion där de föreslår att Ljusdals kommun utreder och ger 

förslag på ytterligare verksamheter som skulle kunna sänka arbetstiden med 

bibehållen lön. 

 

Motionärerna skriver att det på Individ- och familjeomsorgen nu är 

permanent med 7-timmars arbetsdag. Från början var det ett projekt för att 

undersöka om det skulle fungera med sänkt arbetstid. Syftet med att förkorta 

arbetstiden var att skapa bättre förutsättningar för god återhämtning och 

därigenom god kvalité. Det man dessutom ville uppnå var att Ljusdals 

kommun skulle bli en attraktivare arbetsgivare, minska stressen samt att 

sänka sjuktalen. 

 

Till projektet knöts två följeforskare från Region Gävleborg. Följeforskarna 

menar att en organisation mår gott av att vara medarbetardriven, tillitsstyrd 

och samarbetande för att ge bästa möjliga förutsättningar. Vi tror att dessa 

egenskaper alltid är positiva och att de är en förutsättning för ett lyckosamt 

förändringsarbete.  

 

Eftersom 7-timmars arbetsdag nu, bevisligen, fungerar på IFO, vill 

motionärerna att Ljusdals kommun ger möjlighet till att fler medarbetare får 

möjlighet till bättre återhämtning, minskad stress och sänkta sjuktal. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

35(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 00078/2020  

Avsägelse från Else-Marie Andersson (KD) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Else-Marie Andersson (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Else-Marie Andersson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Else-Marie Andersson kan beviljas 

entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen 

Else-Marie Andersson 

Länsstyrelsen  

Förtroendemannaregister  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

36(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 00079/2020  

Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i utbildningsnämnden.  

 

2.  Martin Bjerke (C) väljs till ny ersättare.  

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

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

ersättare i utbildningsnämnden.  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Martin Bjerke (C) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Anna-Karin Zachrisson kan beviljas 

entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Martin Bjerke kan väljas till ny ersättare 

i utbildningsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Anna-Karin Zachrisson 

Martin Bjerke 

Utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister  

Löneenheten (BM) 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

37(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 00081/2020  

Avsägelse från Helena Brink (M) gällande uppdraget 
som 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Helena Brink (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 2:e vice 

 ordförande i utbildningsnämnden. 

 

2.  Val av ny 2:e vice ordförande sker vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Brink (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 2:e vice 

ordförande i utbildningsnämnden. Helena Brink vill även fortsättningsvis 

kvarstå som ledamot.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Helena Brink kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Helena Brink 

Utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten (BM) 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

38(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 00085/2020  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) 
gällande verkställighet av beslut för ekonomisk 
uppföljning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande verkställighet av beslut för ekonomisk uppföljning. 

 

I interpellationen skriver Bodil Eriksson:  

 

"Vid kommunstyrelsemötet den 1 mars 2018 beslöt kommunstyrelsen att 

kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell för månadsuppföljning 

innehållande resultat, avvikelserapportering samt relevanta nyckeltal. 

Uppföljningen ska vara för respektive nämnd samt för kommunen som 

helhet. 

 

I sammanfattning av ärendet står följande ”omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden skall också, enligt kommunens reglemente, arbeta fram 

en handlingsplan för hur nämndernas underskott skall återställas. 

Handlingsplanen ska redovisas för kommunfullmäktige senast sex månader 

efter det att kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen." 

 

I protokoll från kommunfullmäktige daterat den 24 april 2017 står följande 

”upprättande av handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör ett 

återställande av det negativa kapitalet”. 

 

På mina frågor om det finns handlingsplaner upprättade, när det gäller 

återställande av det egna kapitalet, hänvisas till budgetprocessen. 

Budgetprocessen är ett verktyg, handlingsplaner är ett annat verktyg. 

Kommunstyrelse beslut skall verkställas, detta är reglerat i kommunallagen." 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

39(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Mina frågor till Markus Evensson blir därför följande: 

 

1. Ljusdals kommun befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt 

läge, vi lånar till den löpande driften. Varför har kommunstyrelsens 

beslut från mars 2018, två år gammalt, inte blivit verkställt? 

2. Varför har inte beslutet att upprätta handlingsplaner för 

omsorgsnämnden och utbildningsnämnden gällande hur dessa 

nämnder ska  återställa sina negativa kapital blivit verkställt? 

3. Vilka rutiner finns för att löpande ha kontroll, på att beslut i 

nämnderna och fullmäktige blir verkställda? 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

40(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 00086/2020  

Motion från Sören Görgård (C) med önskemål om 
utredning av förutsättningar för tillverkning av biogas i 
kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård (C) har lämnat en motion med önskemål om utredning av 

förutsättningar för tillverkning av biogas i kommunen. 

 

I motionen skriver Sören Görgård: 

 

"Centerpartiet är ett parti med tydligt miljöfokus. Vi är teknikpositiva och 

tror på utveckling.  

 

I det ledande dokumentet ”Ljusdals vision” (som är antaget av KF 2014) kan 

man hitta följande rader: 

 

”en kommun där hållbarhet och ekologiskt tänkande är fundamentalt” samt 

”Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete”, det är bra. Det visar att vi ska 

fortsätta göra vår kommun miljövänligare och utveckla våra verksamheter. 

Samtidigt behöver kommunen ibland bidra till att processer startas. Där står 

vi idag. Vi behöver gå framåt. 

 

I vår kommun körs mycket av matavfallet till Forsbacka för förädling till 

biogas, det är synd för vi borde se det som en resurs inom kommunen. 

Matavfall och gödsel från djurbesättningar kan utgöra grunden i tillverkning 

av biogas inom vår kommun. Biogas är miljövänligt och flexibelt och kan 

användas på många sätt. Av biogas kan vi till exempel skapa el, värme och 

drivmedel. Den går också att producera på ett ställe och använda på ett 

annat. 

 

Centerpartiet föreslår att Ljusdals kommun ska ta ett steg framåt och inleda 

en process där intressenteter får träffas och diskutera vad som kan göras. 

Kanske är det vårt nya drivmedel vi pratar om, kanske kan det vara en 

värmekälla i fjärrvärmenätet." 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

41(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Sören Görgård yrkar därför att Ljusdals kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att undersöka vilka 

förutsättningar som finns för tillverkning av biogas i kommunen. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

42(42) 

Datum 

2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 00558/2018  

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i 
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för åren 
2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Val av ledamöter och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse får 

 upptas på dagordningen och väljas av kommunfullmäktige trots att 

 ärendet inte är kungjort i lagstadgad tid. 

 

2.  Till ledamöter väljs Sven Cahling (S) och Anna-Karin Zachrisson (C). 

 

3.  Till ersättare väljs Elisabeth Collin (LB).  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen får bara tillkännagivna ärenden avgöras i 

kommunfullmäktige. Det är ordförandens som ansvarar för att detta följs. 

 

Dock får enligt kommunallagen ett brådskande ärende som inte 

tillkännagetts avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om val av ledamöter och ersättare i Karin 

Jonsson i Ångsäter stiftelse för år 2020 får upptas på dagordningen och 

väljas av kommunfullmäktige trots att ärenden inte är kungjort. Ordföranden 

finner att samtliga närvarande ledamöter bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar också om omval kan ske av ledamöterna Sven Cahling 

(S) och Anna-Karin Zachrisson (C) samt av ersättaren Elisabeth Collin (LB). 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten (BM) 
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