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Datum

2020-11-09

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, måndagen den 9 november 2020 klockan 18:00-21:30

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Berg (M)
Maria Molin (M)
Pernilla Färlin (M)
Helena Brink (M) tjg ersättare
Kennet Hedman (M) tjg ersättare
Hanna Görgård (C)
Sören Görgård (C)
Solange Nordh (C)
Hanna Görgård (C)
Jonas Rask-Samuelsson (C)
Jaana Hertzman (C) tjg ersättare
Harald Noréus (L)
Bertil Skoog (L) tjg ersättare
Roger Kastman (KD)
Markus Evensson (S)
Stina Michelson (S)
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
Iréne Jonsson (S)
Maria Fernmalm (S)
Gunnar Eriksson (S)
Nouh Baravi (S) tjg ersättare
Anna Korableva (S) tjg ersättare
Lennart Canskog (S) tjg ersättare
Birgitta Backman (S) tjg ersättare
Kjell Nilsson (S) tjg ersättare
Yvonne Oscarsson (V)
Oscar Löfgren (V)
Ingela Gustavsson (V)
Kristoffer Hansson (MP)
Lena Svahn (MP)
Per Andersson (SD)
Sven Persson (SD)
Lars G Eriksson (SD)
Jens Furuskog (SD) tjg ersättare
Bodil Eriksson (LB)
Jonny Mill (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2020-11-09

Övriga deltagare

Kommunchef Nicklas Bremefors
Biträdande kommunchef Mikael Björk
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Bertil Asplund (S) och Stina Berg (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-11-16

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Marit Holmstrand
Bertil Asplund (S) och Stina Berg (M)

Utdragsbestyrkande

§§ 108-121

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2020-11-09

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum för anslags upprättande

2020-11-18

Datum för anslags nedtagande

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Karin Höglund
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Innehållsförteckning
§ 108 Dnr 00285/2020

Fyllnadsval efter Tommy Olsson (C) gällande uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i
omsorgsnämnden samt som ersättare i Världsarvsrådet ..................................... 6

§ 109 Dnr 00276/2020

Fyllnadsval efter Vanja Isaksson (S) gällande uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden............................................................................... 7
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Fyllnadsval efter Martin Bjerke (C) gällande uppdraget som ersättare i
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§ 111 Dnr 00268/2020

Fyllnadsval efter Kristoffer Kavallin (MP) gällande uppdraget som
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden ................................................. 9

§ 112 Dnr 00359/2020

Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande uppdraget som 2:e
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Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-11-09

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 2 november
2020. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 2 november
2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige
uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar om ej kungjord men till dagens sammanträde anmäld
fråga får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Lena Estebring (KD) till ny
ersättare i kommunfullmäktige fr o m 23 oktober 2020, Malin Berg (M) till
ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 23 oktober 2020, Jonas RaskSamuelsson (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige fr o m 23 oktober
2020, Helena Emanuelsson-Brink (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige
fr om 23 oktober 2020, Martin Bjerke (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 23 oktober 2020 samt Birgitta Ek (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige fr o m 23 oktober 2020.
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§ 108

Datum

2020-11-09

Dnr 00285/2020

Fyllnadsval efter Tommy Olsson (C) gällande
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning, ersättare i omsorgsnämnden samt som
ersättare i Världsarvsrådet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Barbro Andin Mattsson (C) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
2. Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
3. Ulf Nyman (C) väljs till ny ersättare i Världsarvsrådet
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Olsson (C) har beviljats entledigande från sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i omsorgsnämnden
samt ersättare i Världsarvsrådet.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Solange Nordh (C): Barbro Andin Mattsson (C) väljs till ny ersättare i
omsorgsnämnden, Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning och Ulf Nyman (C) väljs till ny ersättare
i Världsarvsrådet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Valberedningen, omsorgsnämnden, Världsarvsrådet
De valda, Förtroendemannaregister, Löneenheten
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Datum

2020-11-09

Dnr 00276/2020

Fyllnadsval efter Vanja Isaksson (S) gällande uppdraget
som ersättare i omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Vanja Isaksson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i omsorgsnämnden.
Fyllnadsval ska därför göras.
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-11-09

Dnr 00315/2020

Fyllnadsval efter Martin Bjerke (C) gällande uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Martin Bjerke (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Fyllnadsval måste därför göras.
Yrkanden
Solange Nordh (C): Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Den valda
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregister
Lönenheten
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§ 111

Datum

2020-11-09

Dnr 00268/2020

Fyllnadsval efter Kristoffer Kavallin (MP) gällande
uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Alexandra Karjel (MP) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Kristoffer Kavallin (MP) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Alexandra Karjel (MP) väljs till ny ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Den valda
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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Datum

2020-11-09

Dnr 00359/2020

Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande
uppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Thomas Evensson (M) väljs till ny 2:e vice ordförande.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Ingela Gustavsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i omsorgsnämnden.
Ordföranden frågar om Ingela Gustavsson kan beviljas entledigande från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Thomas Evensson (M) väljs till ny 2:e vice
ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ingela Gustavsson
Thomas Evensson
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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§ 113

Datum

2020-11-09

Dnr 00317/2020

Delårsbokslut per augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport avseende bokslut för perioden januari – augusti 2020 samt
helårsprognos för 2020 har överlämnats för vidare beredning.
Revisorerna har efter kommunstyrelsens behandling granskat
delårsrapporten och lämnat yttrande. Delårsrapporten lämnas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunchef Nicklas Bremefors ger först en information om Corona-läget i
Ljusdals kommun:
•

Smittspridningen ökar i världen och i Sverige, var femte testad i
Stockholm är smittad. 250-300 personer testas varje vecka i Ljusdal,
eventuellt är vi i början av den andra vågen. Kommunen är i
beredskapsläge just nu. Många rutiner är redan satta,
beredskapsgruppen bevakar läget.

•

Beredskapsgruppen och förvaltningscheferna har gjort en översyn
över kommunens befintliga rekommendationer. De behöver
eventuellt skärpas. Det finns en benägenhet i samhället att slappna
av. Unga och unga vuxna driver smittan. Lite oroväckande läge inför
senhösten och vintern.

Kommunchefen redogör därefter för delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 159
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 79
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Delårsrapport per augusti 2020, 6 augusti 2020
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Yrkanden
Markus Evensson (S) och Bodil Eriksson (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
Samtliga nämnder
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§ 114

Datum

2020-11-09

Dnr 00311/2020

Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus per augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporterna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har lämnat delårsbokslut per 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 160
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 80
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
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§ 115

Datum

2020-11-09

Dnr 00345/2020

Delårsrapport Ljusdal Energikoncern per augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporterna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energikoncern har lämnat delårsrapporter per 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 161
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 81
Yrkanden
Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energikoncern
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§ 116

Datum

2020-11-09

Dnr 00344/2020

Kommunens skattesats budgetåret 2021
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skattesatsen för år 2021 behålls oförändrad med utdebitering 22:36
kronor per skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån lagt budgetförslag för 2021 föreslås att kommunens skattesats
oförändrat ska vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket är 22:36 kronor i
skatt per intjänad hundralapp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 163
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 83
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP) och Kristoffer
Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten (ES)
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§ 117

Datum

2020-11-09

Dnr 00018/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar
1. Triadens förslag antas som Ljusdals kommuns budget för år 2021 med
fördelning av ekonomiska ramar för 2021 samt långtidsplan 2022-2023.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har inte lämnat något förslag till fördelning av
budgetramar och investeringsramar utan har överlåtit det till
kommunstyrelsen.
Budgetberedningen väljer att nedan beskriva de förutsättningar som gäller
för budget 2021 samt ELP 2022-2023.
Förutsättningar för budget 2021 samt ELP 2022-2023
Balanskravsunderskott att hantera:
Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa:
2017; balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställas senast 2020.
Enligt prognos i delårsbokslutet klaras detta med uttag ur resultatutjämningsreserv.
2018; balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. Det
budgeterade resultatet 2021 måste vara lägst 24 861 000 kronor.
2019; balanskravsresultat – 24 404 000 kronor att återställas senast 2022.
Det budgeterade resultatet för 2022 måste vara lägst 24 404 000 kronor.
För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det
budgeterade resultatet förslagsvis följer nuvarande årliga finansiella mål
vilket ger en resultatnivå på lägst 6 565 000 kronor.
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Utrymme att fördela i driftsbudget:
Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här
finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en
resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten.
2021; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 40 978 000 kronor.
Utrymme att fördela 16 117 000 kronor för att nå resultatnivå = 24 861 000
kronor.
2022; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 58 485 000 kronor.
Utrymme att fördela 34 081 000 kronor för att nå resultatnivå = 24 404 000
kronor.
2023; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 54 832 000 kronor.
Utrymme att fördela 48 267 000 kronor för att nå resultatnivå = 6 565 000
kronor.
Finansiella mål:
Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020.
Årligt finansiellt mål:
Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Långsiktigt finansiellt mål:
Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska vara 7,0 procent
år 2020.
För år 2021-2022 föreslås det årliga finansiella målet vara att återställa de
negativa balanskravsunderskotten. Vidare föreslås att till budget 2022 skall
nya årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.
Årligt finansiellt mål 2021-2022:
Kommunens resultat ska återställa de årliga negativa balanskravsunderskotten.
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Resultatbudget 2021-2023:
Förutsättningarna för resultatbudgeten är:
• Oförändrad skattesats med utdebitering 22,36 kronor per skattekrona.
• Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt
senaste cirkulär 20:39 från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
• Senaste befolkningsprognos genomförd 2020.
Nämndernas driftsbudget:
Kommunfullmäktige antog särskilda budgetdirektiv för nämndernas
budgetförslag där nämnderna skulle lämna förslag på budgetram enligt den
beslutade ELP -5 procent. Dessa direktiv antogs för att kunna agera om den
ekonomiska påföljden av Covid-19 blev kraftigt sänkta skatteintäkter.
Utifrån regeringens budgetpropositioner under 2020 har statsbidragen för
kommunerna kraftigt höjts varför de minskande skatteintäkterna täcks med
råge. Därför är det möjligt för kommunfullmäktige att skjuta till mer medel
till nämnderna än tidigare beslutad ELP. Se nämndernas protokoll samt
budgetförslag.
Kommunstyrelsens tilläggsbudget:
Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per
år under budgetperioden.
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv:
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under
budgetperioden.
Interna priser:
I förslaget är fastighetsenhetens hyror, städenhetens priser och kostenhetens
portionspriser på sammanlagd nivå oförändrade. Dock kan vissa objekt eller
vissa verksamheter få ökade eller minskande interna priser.
Investeringsbudget:
Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras.
Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för
internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska
investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning.
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I beslutad ELP för 2021-2022 är investeringsramarna sammantaget 22 600
000 kronor år 2021, 22 600 000 kronor år 2022. För 2023 är förslaget 14 950
000 kronor, vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad.
Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen och
samhällsservicenämnden.
Utrymme att fördela i investeringsbudget:
2021; Beslutad investeringsram enligt ELP = 22 600 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 20 226
000 kronor.
2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 22 600 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 41 939
000 kronor.
2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 14 950 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 31 750
000 kronor.
Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget
klaras.
Triaden lämnade sitt förslag till budget 2021 och ELP 2022 till
arbetsutskottets sammanträde.
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat sitt förslag till
budget 2021 och ELP 2022 till kommunstyrelsens sammanträde. Likaså har
Ljusdalsbygdens parti gjort.
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar kommunstyrelsens förslag till
budget 2021-2023.
Företrädarna för partigrupperna ges möjlighet till ett allmänt och
övergripande inledningsanförande, max sju minuter per företrädare. Varje
företrädare har rätt max två repliker á en minut.
Talarordning:
Markus Evensson (S) för Triaden (S, MP och L), Sören Görgård (C) för
partigruppen (C, M och Kd), Bodil Eriksson (LB) och Oscar Löfgren (V).
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Nämndordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max
fem minuter.
Talarordning:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP),
samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S), arbetsmarknadsoch socialnämndens ordförande Ove Schönning (S), utbildningsnämndens
ordförande Stina Michelson (S) och omsorgsnämndens ordförande László
Gönczi (MP).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 164
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 84
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 oktober 2020
Nämndernas förslag och resultatbudget 8 oktober 2020
Nämndernas förslag drift
Nämndernas förslag investeringar
Protokollsutdrag KS 13 augusti 2020, § 108
Protokollsutdrag SSN 25 augusti 2020, § 128
Protokollsutdrag UN 20 augusti 2020, § 64
Protokollsutdrag ON 19 augusti 2020, § 102
Protokollsutdrag ASN 25 augusti 2020, § 123
Triadens budgetförslag 13 oktober 2020
C, M och KD:s budgetförslag
Ljusdalsbygdens partis budgetförslag
Yrkanden
Markus Evensson (S), Oscar Löfgren (V), Harald Noréus (L), Kristoffer
Hansson (MP), Irene Jonsson (S) och Ove Schönning (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bodil Eriksson (LB) och Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB):
Bifall till Ljusdalsbygdens partis budgetförslag.
Helena Brink (M), Sören Görgård (C) och Maria Molin (M):Bifall till C, M
och KD:s budgetförslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Markus Evenssons m fl yrkande till huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden Bodil Erikssons m fl yrkande mot
Helena Brinks m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har
beslutat att utse Helena Brinks m fl yrkande till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för Helena Brinks m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster mot 12 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evenssons m fl yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S),
Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson
(S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Nouh Baravi (S),
Anna Korableva (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S),
Kjell Nilsson (S), Harald Noréus (L), Bertil Skoog (L), Yvonne Oscarsson
(V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Kristoffer Hansson (MP),
Lena Svahn (MP), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson
(SD) och Jens Furuskog (SD) röstar Ja.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M),
Kennet Hedman (M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman
(C), Solange Nordh (C), Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C)
och Roger Kastman (KD) röstar Nej.
Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB)
avstår från att rösta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(28)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2020-11-09

Reservationer
Bodil Eriksson (LB) och Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB)
reserverar sig mot beslutet att utse Helena Brinks m fl yrkande till
motförslag.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M),
Kennet Hedman (M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman
(C), Solange Nordh (C), Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C),
Roger Kastman (KD), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB) och
Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig till förmån för egna
budgetförslag.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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Dnr 00225/2020

Årsredovisning Hälsingerådet 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådet har översänt årsredovisning för 2019 för ställningstagande i
respektive kommun.
Jäv
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 oktober 2020, § 162
Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 82
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 oktober 2020
Årsredovisning Hälsingerådet 18 september 2020
Verksamhetsberättelse 18 september 2020
Revisionsberättelse 18 september 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Hälsingerådet
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Dnr 00200/2020

Ansökan från Ljusdals Flygklubb om kommunalt lån
alternativt kommunal borgen för banklån
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 1 200 000
kronor till Ljusdals flygklubb.
2. Borgensåtagandet begränsas till 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals flygklubb har den 28 maj 2020 inkommit med en ansökan om ett
kommunalt lån på 1 200 000 kronor. Som alternativ till ett kommunalt lån
önskar de ett kommunalt borgensåtagande på motsvarande belopp så att
flygklubben kan ta ett lån genom sin bank.
Flygklubben har investerat i ett nytt flygplan för 1,85 miljoner kronor.
Finansiering löstes dels genom klubbens kapital på 650 000 kronor och dels
via tillfälliga och tidsbundna medlemslån på 1,2 miljoner kronor. Med
anledning av att flygklubben arrenderar flygfältet är möjligheten att belåna
klubbens fastighet utesluten.
Ansökan diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti
2020 vari kommunchefen informerade om att han begärt en kompletterande
skrivelse av flygklubben där de ska beskriva den viktiga verksamhet de
bedriver, bland annat genom sina insatser kopplade till brandflyg. Flygklubben har inkommit med en kompletterande skrivelse, vilken bifogas
handlingarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 142
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, 75
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 september 2020
Kompletterande skrivelse från Ljusdals flygklubb 9 september 2020
Ansökan från Ljusdals flygklubb 28 maj 2020
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Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C) och Stina Berg (M): 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
Kommunchefen för verkställande
Flygklubben för kännedom
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Dnr 00368/2020

Medborgarförslag gällande planfri korsning vid
järnvägspassage i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö
har lämnats till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Dnr 00384/2020

Fråga från Maria Molin (M) till kommunstyrelsens
ordförande gällande analys av narkotikarester i
avloppsvatten. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Maria Molin (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
gällande analys av narkotikarester i avloppsvatten. I frågan skriver hon:
"Polisen önskar ytterligare ett verktyg i sitt arbete mot narkotika. Detta
verktyg är analyser av förekomsten av narkotika i Ljusdals kommuns
avloppsvatten. Syftet med analyserna är att ta reda på hur mycket och vilka
droger som används i vår kommun. Kostnaden för dessa analyser är troligen
mycket ringa."
Maria Molin (M) ställer följande fråga: Går det att mycket skyndsamt skriva
fram ett förslag till aktuell nämnd för att ta detta beslut som för oss
moderater är en enkel men viktig fråga?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan:
Det är önskvärt att analys av narkotika i avloppsvattnet genomförs. Detta
grundar sig dels på att ett av våra fokusområden inom det brottsförebyggande arbetet är narkotika och detta är ett av de få sätt att kunna mäta förekomsten av narkotika över tid.
Det finns ett redan utarbetat sätt för att mäta alla kommuner på samma sätt så
vi även kan jämföra mellan kommuner. Gävle, Sandviken, Söderhamn samt
Hofors mäter detta idag och Ovanåker är på väg att starta. Det sker genom
samverkan med drogsamordnaren i Gävle som stödjer i transporter till labb
samt äskat om den summa pengar som Länsstyrelsen stödjer med för att
genomföra analysen. Mätningar görs 4 ggr/år under söndagsdygnet
lönehelgen i mars, juni, oktober och december månad.
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Dessa prov kostar 3000 kronor/prov och den kostnaden står Länsstyrelsen
för. Vill vi göra ytterligare analyser, vilket vi gärna skulle vilja göra under en
period av 7 dagar i sträck (för att kunna se vardagsbruk) så får vi själva stå
för kostnaden 3000 kronor gånger antal dagar. Om beslut tas under 2020 så
kommer vår första analys ske i mars 2021.
Ljusdal Energi AB kan vara behjälpliga i att ta vattenprover samt i vissa fall
transportera dem ner till Gävle Bro för att kunna transporteras vidare till labb
i Södertälje. Det är oklart vilken merkostnad detta skulle generera.
Man kan använda siffrorna efter analysen dels för att kunna se trender och
mäta om insatser gett något resultat. Analyserna kan även ge ett faktiskt mått
som komplement till CAN (åk 9 samt 2) där ungdomarna själva beskriver sitt
narkotikaanvändande.
Det behövs inget tillstånd för att göra analyserna.
Det som testas är: THC, Amfetamin, kokain-antal doser/1000 innevånare
Ecstasy, Tramadol, heroin vikt-ej doser, ej Benzodiazepiner- på grund av för
mycket legal förskrivning.
Kommunstyrelsens ordförande menar ett detta eventuellt är ett beslut på
verksamhetsnivå som inte kräver politiskt beslut. Mätningarna kan börja
under 2021.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om frågan kan anses bevarad. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Frågeställaren
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