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Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

Torsten Hellström (LB) tjg ersättare istället för Eva-Marie Forslin (LB) 

 Ersättare 

Stefan Bergen (M) § 1-9 

Monica Nordin (M) 

Sigurd Mattsson (C) 

Barbro Andin Mattsson (C) 

Jan Nordlinder (S) 

Pia Hedblom (V) 

László Gönczi (MP) 

Milva Jansson (MP) 

 
Övriga deltagare Ekonomichef Eric Carlsson § 10 

Upphandlingssamordnare Olof Dahlstrand § 10 

Upphandlare Stefanie Kirsch § 10 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Helena Brink (L) och Lena Svahn (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-02-03 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-32 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Helena Brink och Lena Svahn    
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Datum för anslags upprättande 2023-02-06 

Datum för anslags nedtagande 2023-02-28 

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 20 januari 

2023. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 januari 

2023 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige 

uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar om ej kungjorda men till dagens sammanträde 

anmälda medborgarförslag, avsägelse och valärenden får upptas på 

dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen beslutat att utse Sawsan Ghazal 

(S) och Walle Olsson (S) nya ledamöter i kommunfullmäktige. Anne 

Cahling (S) och Aden Musdaf Mubarak (S) har utsetts till nya ersättare. 

Valen gäller t o m 14 oktober 2026. 

 

Ordföranden meddelar också att Länsstyrelsen beslutat avskriva ärendet 

om att utse ny ersättare efter Håkan Dubbel (SD) eftersom ingen ny 

ersättare finns att utse. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Jonas Rask Samuelsson (C) ställer följande fråga: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin har i media uttalat sig 

positiv till kärnkraftverk i Ljusdals kommun. Min fråga till 

kommunstyrelsens ordförande är om hon och majoriteten kommer arbeta 

för och ta initiativ till att kärnkraftverk kan etableras i vår kommun tex. 

genom ett tematiskt tillägg till översiktsplan i likhet med det för vindkraft 

eller på annat vis? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) svarar på frågan. 
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William Våhlberg (C) ställer en fråga till Pernilla Färlin (M) om när vi 

förvänta oss se HBTQIA+ frågorna på dagordningen igen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) svarar på frågan. 
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§ 1 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 

 mnkr.  

 

2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 

 bolagen till 1 393 mnkr. 

  

Komplettering: följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 

a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 

 upp till högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

 kostnader.  

b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150 mnkr, jämte därpå 

 löpande ränta och kostnader. 

c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 mnkr, jämte därpå 

 löpande ränta och kostnader. 

d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 mnkr, jämte därpå 

 löpande ränta och kostnader. 

e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 mnkr, jämte därpå 

 löpande ränta och kostnader. 

f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 

 till högsta lånebelopp om 60 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

 kostnader. 

g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 mnkr, jämte därpå 

 löpande ränta och kostnader. 

h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Energis låneförpliktelser 

 upp till högsta lånebelopp om 47 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

 kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 

kommunen respektive koncernen. 

 

I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 

uppdelat i ramar för respektive bolag. 

 

Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 

beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 

omsättningar av lån med kommunal borgen.  

 

Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 4 

Tjänsteskrivelse 21 december 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Ekonomienheten 

Bolagen för kännedom  
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§ 2 Dnr 00421/2022  

Biblioteksplan 2023-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Biblioteksplan för Ljusdals kommun 2023-2026 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekslagen från 2013 (SFS 2013:801) slår fast att varje kommun ska ha 

folkbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska huvudmän inom det allmänna 

biblioteksväsendet samverka, och varje kommun och region ska ha en 

politiskt antagen biblioteksplan som styrdokument för verksamheten.  

 

Den föregående biblioteksplanen förlängdes med ett år och gäller till och 

med 2022-12-31. Samhällsservicenämnden uppdrog åt biblioteket att ta fram 

en ny plan, i samverkan med en politisk referensgrupp bestående av 

nämndsordförande samt två ledamöter. Planen beskriver bibliotekets 

uppdrag, samverkansparter, organisation, verksamhet samt identifierar 

prioriteringar för planperioden. Var och en av dessa prioriteringar kopplas 

sedan till de prioriterade mål och kommunövergripande uppdrag som 

beslutats av kommunfullmäktige.  

 

Med biblioteksplanen som grund tas årligen en verksamhetsplan fram. Vid 

årets slut följs verksamhetsplanen upp, och redovisas för samhällsservice-

nämnden. Planen gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2025. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 23 november 2022, § 165 att 

biblioteksplanen för Ljusdals kommun 2023-2026 antas. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 12 januari 2023, § 8 att biblioteksplanen antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 8 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 november 2022 

Biblioteksplan 2023-2026 - förslag 7 november 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (S), Ulf Nyman (M), Fredrik Röjd (LB) och Kristoffer Hansson 

(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 
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§ 3 Dnr 00453/2022  

Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser inom Räddningstjänstens område 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 

 godkänns. 

 

2.  Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 

 

3.  Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 

 underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 

förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 

förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 

såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 

regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 

och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  

 

Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 

planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 

högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 

brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 

 

För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-

heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 

förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-

förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 

Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 

2022. 

 

Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 

hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 

blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-
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hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 

identifierat frågor som behöver utvecklas.  

 

De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 

samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 

från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 

lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 

den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 

arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  

 

I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 

taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 

struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 

resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 

utredas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 12 

Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 187 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 

Avtal om samverkan 5 december 2022 

Yrkanden 

Ulf Nyman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden  
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§ 4 Dnr 00077/2020  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

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 kvalitet. 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2022, § 28 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det i en kommun, som i alla 

organisationer, finns en mängd arbetsuppgifter som ska genomföras. För att 
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genomföra arbetsuppgifterna har personal anställts som sammanlagt arbetar 

ett visst antal timmar.  

 

Med sänkt arbetstid (kortare arbetsdagar) kommer färre arbetade timmar 

genomföras. För att då klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen 

fler personer anställas eller effektiviseringar genomföras. Ett annat alternativ 

är att vissa arbetsuppgifter inte genomförs.     

               

Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprätthållas med andra 

verktyg än kortare arbetstid. 

 

Därmed föreslår kommunchefen att motionen avslås. 

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionärerna 

föreslår att en utredning genomförs som ger förslag på verksamheter som 

skulle kunna sänka arbetstiden med bibehållen lön, på liknande sätt som 

inom Individ och familjeomsorgen där 7 –timmars arbetsdag har införts. 

 

Med sänkt arbetstid kommer färre arbetande timmar genomföras. 

 

För att klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen fler personer 

anställas eller effektiviseringar genomföras. 

 

Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprättas med andra 

verktyg än kortare arbetstid. 

 

Därmed föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 7 december 2022, § 178 att motionen bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 12 januari 2023, § 10 att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 10 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 178 

Förslag till beslut 18 november 2022 

Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020 § 28 

Motion 18 februari 2022 
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Yrkanden 

Kristoffer Kavallin (MP), Mårten Züchner (V) och Karin Jansson (MP): 

Bifall till motionen. 

 

Lena Svahn (S), Pernilla Färlin (M), Fredrik Röjd (LB), Solange Nordh (C), 

Kristoffer Hansson (S), Maud Jonsson (L) och Irène Jonsson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Lena Svahns m f yrkande att avslå motionen.  

Reservationer 

Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Kiki Furstedt (V) och Oscar 

Löfgren (V) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionärerna 
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§ 5 Dnr 00019/2023  

Medborgarförslag med önskemål om fler aktiviteter för 
ungdomar och familjer  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om fler aktiviteter för ungdomar och 

familjer har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Jag som många andra föräldrar och familjer känner att det inte finns så 

mycket för varken familjer eller ungdomar att göra i Ljusdals kommun. Jag 

tror att det skulle vara jättebra om det fanns någon typ av samlingsplats dit 

familjer kan gå eller där ungdomar kan träffas, en plats som är tillgänglig 

varje dag och som lockar ungdomar till en säker plats istället för att ränna 

sysslolösa varje dag, exempelvis utöka bowlinghallen i Ljusdal och ha en 

spelhall med t ex biljard, arkad och flipperspel och kanske en trampolinhall 

som yumpyard.  Det skulle vara en suverän samlingsplats för alla, stora som 

små och ungdomarna har en bra mötesplats. Jag har även undrat varför det 

inte satsas mer på Färila simhall? I stort sett alla barn och ungdomar gillar att 

bada och det är ju både bra träning och roligt, varför inte satsa mer på den 

enda simhallen som finns i Ljusdals kommun? Ett äventyrsbad skulle 

verkligen vara ett lyft för kommunen. Idag sitter de flesta barn hemma, 

framförallt vi som bor på landsbygden och har väldigt tråkigt då utbudet är 

så litet. Mina och många andra barn kanske inte har fastnat för någon av de 

få sporter som erbjuds och då finns det verkligen ingenting att göra varken 

som familj eller med kompisar."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 6 Dnr 00460/2022  

Medborgarförslag gällande ny bro i Kaven/Kolsvedja - 
länsväg 731 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande ny bro i Kaven/Kolsvedja- länsväg 731 har 

inlämnats. 

 

Förslagsställaren föreslår att kommunen i samarbete med Trafikverket 

skyndsamt tar fram en handlingsplan/åtgärdsplan för en uppdatering och 

komplettering av en ny bro efter länsväg 731, sträckan mellan Ljusdal och 

Tallåsen, norra delen. 

 

Bron ligger efter Industriområdet och före vägen upp mot Kolsvedja/Kaven. 

Den ska breddas och skyddsräckena ska flyttas ut för att underlätta vid 

möten. I samband med detta föreslås att det anläggs en gång- och cykelväg 

och djurväg parallellt med bron. Björkarna i anslutning till bron ska tas bort 

för bättre sikt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 20 december 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 7 Dnr 00465/2022  

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Ljusdal 
Energibolags samtliga styrelser efter Bertil Asplund (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.  Gunnar Eriksson (S) väljs till ledamot i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 

 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 

 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 

 

2.  Gunnar Eriksson (S) väljs till ordförande i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 

 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 

 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 

 

3.  Jan Nordlinder (S) väljs till ersättare i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 

 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 

 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 

 

4.  Valen gäller till och med årsstämman 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Bertil Asplund (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige samt som ledamot och ordförande i Ljusdal 

Energibolags samtliga styrelser. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 december 2022, § 184 

Yrkanden 

Kristina Michelson (S): Gunnar Eriksson (S) väljs till ledamot och 

ordförande.  Eftersom Gunnar Eriksson idag är ersättare ska Jan Nordlinder 

(S) väljs till ny ersättare.  

 

Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas sammanträdet.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Gunnar Eriksson 

väljs till ledamot i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Gunnar Eriksson 

väljs till ordförande i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Jan Nordlinder 

väljs till ersättare i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Energibolagen 

Förtroendemannaregister 
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§ 8 Dnr 00035/2023  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Kommunsamverkan ekonomisk förening, från stämma 
2023 till och med stämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Allan Cederborg (M) väljs till ombud. 

 

2. Fredrik Röjd (LB) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare till årsstämmor i Kommunsamverkan ekonomisk 

förening, från stämma 2023 till och med stämma 2027 (1+1) ska göras.  

Yrkanden 

Lars Molin (M): Allan Cederborg (M) väljs till ombud. Fredrik Röjd (LB) 

väljs till ersättare. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Lön Hälsingland 

Kommunsamverkan Ekonomisk förening 
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§ 9 Dnr 00029/2023  

Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande 
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Anna-Karin Zachrisson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

 krisledningsnämnden. 

 

2.  Kiki Furstedt (V) väljs till ny ersättare i krisledningsnämnden. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

krisledningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Yrkanden 

Kristina Michelson (S): Kiki Furstedt (V) väljs till ny ersättare i 

krisledningsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Anna-

Karin Zachrisson från sitt uppdrag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina 

Michelsons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Kiki Furstedt, Krisledningsnämnden 

Förtroendemannaregister, Lön Hälsingland 
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§ 10 Dnr 00051/2023  

Information om kommunens budgetprocess, 
ekonomistyrningsregler samt inköpsprocess 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar om kommunens 

ekonomistyrningsregler och budgetprocess. Information ges också om 

kommunens inköps- och upphandlingsprocess.  

 

Upphandlingssamordnare Olof Dahlstrand och upphandlare Stefanie Kirsch 

informerar om kommunens inköpsprocess.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 11 Dnr 00075/2023  

Avsägelse från Jennie Lindqvist (KD) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Jennie Lindqvist (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Jennie Lindqvist (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om Jennie Lindqvist kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Jennie Lindqvist 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen 

Lön Hälsingland 
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§ 12 Dnr 00057/2023  

Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdragen som styrelseledamot i AB Ljusdalshem och 
AB Ljusdals Servicehus 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2.  Henrik Karlström (SD) väljs till ny ledamot i AB Ljusdalshem och AB 

 Ljusdals Servicehus. 

 

3.  Valen gäller t o m bolagsstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har avsagt sig sina uppdrag som styrelseledamot i AB 

Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus.  

 

Ordföranden frågar om Lars G Eriksson kan beviljas entledigande från sina 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD): Henrik Karlström (SD) väljs till ny ledamot.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lars G Eriksson 

Henrik Karlström 

Förtroendemannaregister 

AB Ljusdalshem 
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§ 13 Dnr 00046/2023  

Medborgarförslag med önskemål om nytt skjul för 
sandningssingel på Åkerslund 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om nytt skjut för sandningssingel på 

Åkerslund har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver "Som det ser ut i dag så är sandmagasinet placerat 

utanför infarten till återvinningen bra, det som är mindre bra är att det är fel 

utformning på sandmagasinet vilket får till följd att hälften av sanden/singeln 

hamnar utanför. 

 

Mitt förslag är att tillverka ett nytt i egen regi med en bredd som räcker till 

för planeringsskopan på hjullastaren."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

29(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 00045/2023  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Else-Marie Andersson (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om Else-Marie Andersson kan beviljas entledigande från 

sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Else-Marie Andersson 

Lön Hälsingland 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

30(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 00395/2022  

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB 
Ljusdalshems räkenskaper och förvaltning, från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdalshems 

räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 

Förtroendemannaregister 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 00396/2022  

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB 
Ljusdals Servicehus räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdals 

Servicehus räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 

till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdals Servicehus 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

32(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 00391/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB 

räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Ljusdal Elnät AB 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 00386/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 

Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 

2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energiföretag AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

34(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 00388/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 

Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie 

bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energiförsäljning AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

35(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 00389/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB 

räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Vatten AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

36(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 00392/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet 
AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusnet AB 

räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusnet AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

37(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 00390/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 

Renhållning AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 

2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Renhållning AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

38(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 00387/2022  

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB 

räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Renhållning AB 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

39(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 00351/2022  

Val av revisor i Hembygdstjänst 2023-2026 (1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Roger Walter (L) väljs till revisor.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor i Hembygdstjänst. 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Hembygdstjänst  

Förtroendemannaregister 

Den valde 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

40(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00357/2022  

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för åren 2023, 
2024, 2025 samt 2026 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Roger Walter (L) väljs till revisor. 

 

2. Björn Brink (C) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse för 

åren 2023, 2024, 2025 samt 2026. 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

41(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 00362/2022  

Val av revisor och ersättare i kommunens 
donationsfonder för mandatperioden 2023-2026 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars G Eriksson (SD) väljs till revisor.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor och ersättare i kommunens donationsfonder. 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Lars G Eriksson (SD) väljs till revisor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Donationsfonderna 

Förtroendemannaregister 

De valda 

 

 

Kf 31 januari för digital signering
(Signerat, SHA-256 5B1F3BA156398C95F1B009B60AB59563CD5BDE2B27ADEFB45417C6CB28C4F089)

Sida 41 av 49



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

42(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 00363/2022  

Val av revisorer och ersättare för granskning av 
studieförbundens räkenskaper för verksamheten 
mandatperioden 2023-2026 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Roger Walter (L) väljs till revisor.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor och ersättare för granskning av studieförbundens 

räkenskaper. 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Studieförbunden 

Förtroendemannaregister 

Den valde 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

43(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 00083/2023  

Val av revisor och ersättare till Gemensam nämnd för 
hjälpmedel (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Björn Brink (C) väljs till revisor. 

 

2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val ska göras av revisor och ersättare till Gemensam nämnd för hjälpmedel. 

 

Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 

revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 

skett.  

 

Revisorerna föreslår att Björn Brink (C) väljs till revisor och Roland 

Bäckman (S) till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Gemensam nämnd 

Förtroendemannaregister 

De valda 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

44(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 00092/2023  

Medborgarförslag med önskemål om odlingar som kan 
försörja skola och äldreomsorg med lokala grönsaker 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om odlingar som kan 

försörja skola och äldreomsorg med lokala grönsaker.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

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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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

45(48) 

Datum 

2023-01-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 00091/2023  

Medborgarförslag gällande gemensamma odlingar i 
bostadsområden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om gemensamma 

odlingar i bostadsområden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

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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§ 31 Dnr 00088/2023  

Medborgarförslag med önskemål om solceller på 
kommunens hyreslägenheter och äldreboenden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om solceller på 

kommunens hyreslägenheter och äldreboenden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

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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§ 32 Dnr 00086/2023  

Interpellation från László Gönczi (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) 
gällande en kärnkraftsanläggning i Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Lászlò Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Pernilla Färlin (M) gällande en kärnkraftsanläggning i Ljusdal.  

 

Làszlò Gönczi skriver: 

 

"Enligt en artikel i Ljusdals-Posten svarar du ja på en fråga i Svenska 

Dagbladet.  Frågan lyder: ”Kan ni tänka er att bygga kärnkraft i er 

kommun?” Jag utgår ifrån att du inte hade tänkt att kommunen skulle bygga 

kärnkraft i Ljusdal. Det är andra aktörer som gör. Men jag tolkar det som att 

du faktiskt är för att det byggs. 

 

I Ljusdals-Posten för du resonemang om elbehov, arbetstillfällen med mera. 

Men du ägnar inte det fokus som placering av kärnkraftverk kräver gällande, 

säkerhet, sårbarhet, lämplig placering, folklig acceptans eller åtminstone en 

politisk förankring. Du säger att du uttalar dig som moderat politiker och inte 

som representant för den styrande majoriteten. Det är ett dilemma att du med 

den position som du har hanterar en så avancerad fråga på det viset. Folk 

behöver vara trygga i så viktiga processer.  

 

Vill invånarna hysa en så avancerad måltavla för terrorstaters bombningar 

eller ett så fungerande objekt för inhemsk terrorism? Vill vi i kommunen 

förlita oss på att de enorma mängder radioaktivitet som finns i anläggningen 

kan alltid hållas på plats? Det finns mycket att fundera på även om en 

accepterar att lämna inriktningen med förnybara energikällor. 

För att ta ställning för en så avancerad och så äventyrlig satsning behövs det 

djupa kunskaper, utredningar och en långtgående kompetens hos de som 
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handlägger ärendet. Det kan inte räcka med valfläsk som M med flera så 

framgångsrikt ägnat sig åt. 

 

Mina frågor: 

 

1. Anser du att du hade de insikter som krävs för ett ja-svar? 

 

2. Har ditt ja en faktisk förankring i Moderaternas planer för 

 kärnkraftssatsningen? 

 

3. Har du tänkt initiera en politisk process för att ett bygge ska komma till 

 stånd? 

 

4. Är du lika positiv till uranbrytning i kommunen om det skulle bli lagligt?" 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lászlò Gönczi 

Pernilla Färlin 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 


öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 januari 


2023. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 januari 


2023 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige 


uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden frågar om ej kungjorda men till dagens sammanträde 


anmälda medborgarförslag, avsägelse och valärenden får upptas på 


dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen beslutat att utse Sawsan Ghazal 


(S) och Walle Olsson (S) nya ledamöter i kommunfullmäktige. Anne 


Cahling (S) och Aden Musdaf Mubarak (S) har utsetts till nya ersättare. 


Valen gäller t o m 14 oktober 2026. 


 


Ordföranden meddelar också att Länsstyrelsen beslutat avskriva ärendet 


om att utse ny ersättare efter Håkan Dubbel (SD) eftersom ingen ny 


ersättare finns att utse. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Jonas Rask Samuelsson (C) ställer följande fråga: 


 


Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin har i media uttalat sig 


positiv till kärnkraftverk i Ljusdals kommun. Min fråga till 


kommunstyrelsens ordförande är om hon och majoriteten kommer arbeta 


för och ta initiativ till att kärnkraftverk kan etableras i vår kommun tex. 


genom ett tematiskt tillägg till översiktsplan i likhet med det för vindkraft 


eller på annat vis? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) svarar på frågan. 
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William Våhlberg (C) ställer en fråga till Pernilla Färlin (M) om när vi 


förvänta oss se HBTQIA+ frågorna på dagordningen igen? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) svarar på frågan. 
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§ 1 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 


 mnkr.  


 


2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 


 bolagen till 1 393 mnkr. 


  


Komplettering: följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 


a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 


 upp till högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 


 kostnader.  


b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150 mnkr, jämte därpå 


 löpande ränta och kostnader. 


c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 mnkr, jämte därpå 


 löpande ränta och kostnader. 


d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 mnkr, jämte därpå 


 löpande ränta och kostnader. 


e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 mnkr, jämte därpå 


 löpande ränta och kostnader. 


f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 


 till högsta lånebelopp om 60 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 


 kostnader. 


g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 mnkr, jämte därpå 


 löpande ränta och kostnader. 


h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Energis låneförpliktelser 


 upp till högsta lånebelopp om 47 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 


 kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 


kommunen respektive koncernen. 


 


I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 


uppdelat i ramar för respektive bolag. 


 


Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 


beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 


omsättningar av lån med kommunal borgen.  


 


Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 4 


Tjänsteskrivelse 21 december 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


Ekonomienheten 


Bolagen för kännedom  
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§ 2 Dnr 00421/2022  


Biblioteksplan 2023-2026 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Biblioteksplan för Ljusdals kommun 2023-2026 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Bibliotekslagen från 2013 (SFS 2013:801) slår fast att varje kommun ska ha 


folkbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska huvudmän inom det allmänna 


biblioteksväsendet samverka, och varje kommun och region ska ha en 


politiskt antagen biblioteksplan som styrdokument för verksamheten.  


 


Den föregående biblioteksplanen förlängdes med ett år och gäller till och 


med 2022-12-31. Samhällsservicenämnden uppdrog åt biblioteket att ta fram 


en ny plan, i samverkan med en politisk referensgrupp bestående av 


nämndsordförande samt två ledamöter. Planen beskriver bibliotekets 


uppdrag, samverkansparter, organisation, verksamhet samt identifierar 


prioriteringar för planperioden. Var och en av dessa prioriteringar kopplas 


sedan till de prioriterade mål och kommunövergripande uppdrag som 


beslutats av kommunfullmäktige.  


 


Med biblioteksplanen som grund tas årligen en verksamhetsplan fram. Vid 


årets slut följs verksamhetsplanen upp, och redovisas för samhällsservice-


nämnden. Planen gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 


Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2025. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 23 november 2022, § 165 att 


biblioteksplanen för Ljusdals kommun 2023-2026 antas. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 12 januari 2023, § 8 att biblioteksplanen antas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 8 


Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 november 2022 


Biblioteksplan 2023-2026 - förslag 7 november 2022 
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Yrkanden 


Lena Svahn (S), Ulf Nyman (M), Fredrik Röjd (LB) och Kristoffer Hansson 


(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden 
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§ 3 Dnr 00453/2022  


Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser inom Räddningstjänstens område 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 


 godkänns. 


 


2.  Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 


 


3.  Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 


 underteckna avtalet.  


Sammanfattning av ärendet 


Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 


förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 


förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 


såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 


om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 


regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 


och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  


 


Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 


planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 


högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 


brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 


 


För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-


heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 


förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-


förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 


Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 


2022. 


 


Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 


hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 


blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-
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hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 


identifierat frågor som behöver utvecklas.  


 


De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 


samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 


från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 


lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 


den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 


arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  


 


I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 


taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 


struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 


resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 


utredas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 12 


Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 187 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 


Avtal om samverkan 5 december 2022 


Yrkanden 


Ulf Nyman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden  
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§ 4 Dnr 00077/2020  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


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 kvalitet. 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. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2022, § 28 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det i en kommun, som i alla 


organisationer, finns en mängd arbetsuppgifter som ska genomföras. För att 
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genomföra arbetsuppgifterna har personal anställts som sammanlagt arbetar 


ett visst antal timmar.  


 


Med sänkt arbetstid (kortare arbetsdagar) kommer färre arbetade timmar 


genomföras. För att då klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen 


fler personer anställas eller effektiviseringar genomföras. Ett annat alternativ 


är att vissa arbetsuppgifter inte genomförs.     


               


Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprätthållas med andra 


verktyg än kortare arbetstid. 


 


Därmed föreslår kommunchefen att motionen avslås. 


            


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionärerna 


föreslår att en utredning genomförs som ger förslag på verksamheter som 


skulle kunna sänka arbetstiden med bibehållen lön, på liknande sätt som 


inom Individ och familjeomsorgen där 7 –timmars arbetsdag har införts. 


 


Med sänkt arbetstid kommer färre arbetande timmar genomföras. 


 


För att klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen fler personer 


anställas eller effektiviseringar genomföras. 


 


Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprättas med andra 


verktyg än kortare arbetstid. 


 


Därmed föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 7 december 2022, § 178 att motionen bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 12 januari 2023, § 10 att motionen avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 10 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 178 


Förslag till beslut 18 november 2022 


Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020 § 28 


Motion 18 februari 2022 
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Yrkanden 


Kristoffer Kavallin (MP), Mårten Züchner (V) och Karin Jansson (MP): 


Bifall till motionen. 


 


Lena Svahn (S), Pernilla Färlin (M), Fredrik Röjd (LB), Solange Nordh (C), 


Kristoffer Hansson (S), Maud Jonsson (L) och Irène Jonsson (S): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Lena Svahns m f yrkande att avslå motionen.  


Reservationer 


Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Kiki Furstedt (V) och Oscar 


Löfgren (V) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Motionärerna 
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§ 5 Dnr 00019/2023  


Medborgarförslag med önskemål om fler aktiviteter för 
ungdomar och familjer  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om fler aktiviteter för ungdomar och 


familjer har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Jag som många andra föräldrar och familjer känner att det inte finns så 


mycket för varken familjer eller ungdomar att göra i Ljusdals kommun. Jag 


tror att det skulle vara jättebra om det fanns någon typ av samlingsplats dit 


familjer kan gå eller där ungdomar kan träffas, en plats som är tillgänglig 


varje dag och som lockar ungdomar till en säker plats istället för att ränna 


sysslolösa varje dag, exempelvis utöka bowlinghallen i Ljusdal och ha en 


spelhall med t ex biljard, arkad och flipperspel och kanske en trampolinhall 


som yumpyard.  Det skulle vara en suverän samlingsplats för alla, stora som 


små och ungdomarna har en bra mötesplats. Jag har även undrat varför det 


inte satsas mer på Färila simhall? I stort sett alla barn och ungdomar gillar att 


bada och det är ju både bra träning och roligt, varför inte satsa mer på den 


enda simhallen som finns i Ljusdals kommun? Ett äventyrsbad skulle 


verkligen vara ett lyft för kommunen. Idag sitter de flesta barn hemma, 


framförallt vi som bor på landsbygden och har väldigt tråkigt då utbudet är 


så litet. Mina och många andra barn kanske inte har fastnat för någon av de 


få sporter som erbjuds och då finns det verkligen ingenting att göra varken 


som familj eller med kompisar."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 
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Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren  
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§ 6 Dnr 00460/2022  


Medborgarförslag gällande ny bro i Kaven/Kolsvedja - 
länsväg 731 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande ny bro i Kaven/Kolsvedja- länsväg 731 har 


inlämnats. 


 


Förslagsställaren föreslår att kommunen i samarbete med Trafikverket 


skyndsamt tar fram en handlingsplan/åtgärdsplan för en uppdatering och 


komplettering av en ny bro efter länsväg 731, sträckan mellan Ljusdal och 


Tallåsen, norra delen. 


 


Bron ligger efter Industriområdet och före vägen upp mot Kolsvedja/Kaven. 


Den ska breddas och skyddsräckena ska flyttas ut för att underlätta vid 


möten. I samband med detta föreslås att det anläggs en gång- och cykelväg 


och djurväg parallellt med bron. Björkarna i anslutning till bron ska tas bort 


för bättre sikt.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag daterat 20 december 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren  
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§ 7 Dnr 00465/2022  


Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Ljusdal 
Energibolags samtliga styrelser efter Bertil Asplund (S) 


Kommunfullmäktige beslutar 


  


1.  Gunnar Eriksson (S) väljs till ledamot i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 


 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 


 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 


 


2.  Gunnar Eriksson (S) väljs till ordförande i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 


 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 


 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 


 


3.  Jan Nordlinder (S) väljs till ersättare i Ljusnet AB, Ljusdal Elnät AB, 


 Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Energiförsäljning 


 AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Energiföretag AB. 


 


4.  Valen gäller till och med årsstämman 2023.  


Sammanfattning av ärendet 


Bertil Asplund (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 


kommunfullmäktige samt som ledamot och ordförande i Ljusdal 


Energibolags samtliga styrelser. 


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 december 2022, § 184 


Yrkanden 


Kristina Michelson (S): Gunnar Eriksson (S) väljs till ledamot och 


ordförande.  Eftersom Gunnar Eriksson idag är ersättare ska Jan Nordlinder 


(S) väljs till ny ersättare.  


 


Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas sammanträdet.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Gunnar Eriksson 


väljs till ledamot i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Gunnar Eriksson 


väljs till ordförande i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Jan Nordlinder 


väljs till ersättare i samtliga styrelser. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Energibolagen 


Förtroendemannaregister 
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§ 8 Dnr 00035/2023  


Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Kommunsamverkan ekonomisk förening, från stämma 
2023 till och med stämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Allan Cederborg (M) väljs till ombud. 


 


2. Fredrik Röjd (LB) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val av ombud och ersättare till årsstämmor i Kommunsamverkan ekonomisk 


förening, från stämma 2023 till och med stämma 2027 (1+1) ska göras.  


Yrkanden 


Lars Molin (M): Allan Cederborg (M) väljs till ombud. Fredrik Röjd (LB) 


väljs till ersättare. 


 


Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Förtroendemannaregister 


Lön Hälsingland 


Kommunsamverkan Ekonomisk förening 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


24(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 9 Dnr 00029/2023  


Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande 
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden. 
Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Anna-Karin Zachrisson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 


 krisledningsnämnden. 


 


2.  Kiki Furstedt (V) väljs till ny ersättare i krisledningsnämnden. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


krisledningsnämnden.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse 


Yrkanden 


Kristina Michelson (S): Kiki Furstedt (V) väljs till ny ersättare i 


krisledningsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Anna-


Karin Zachrisson från sitt uppdrag. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina 


Michelsons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Kiki Furstedt, Krisledningsnämnden 


Förtroendemannaregister, Lön Hälsingland 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


25(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 10 Dnr 00051/2023  


Information om kommunens budgetprocess, 
ekonomistyrningsregler samt inköpsprocess 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar om kommunens 


ekonomistyrningsregler och budgetprocess. Information ges också om 


kommunens inköps- och upphandlingsprocess.  


 


Upphandlingssamordnare Olof Dahlstrand och upphandlare Stefanie Kirsch 


informerar om kommunens inköpsprocess.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 11 Dnr 00075/2023  


Avsägelse från Jennie Lindqvist (KD) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Jennie Lindqvist (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 ersättare i kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Jennie Lindqvist (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om Jennie Lindqvist kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Jennie Lindqvist 


Förtroendemannaregister 


Länsstyrelsen 


Lön Hälsingland 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


27(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 12 Dnr 00057/2023  


Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdragen som styrelseledamot i AB Ljusdalshem och 
AB Ljusdals Servicehus 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 


 


2.  Henrik Karlström (SD) väljs till ny ledamot i AB Ljusdalshem och AB 


 Ljusdals Servicehus. 


 


3.  Valen gäller t o m bolagsstämma 2023. 


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har avsagt sig sina uppdrag som styrelseledamot i AB 


Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus.  


 


Ordföranden frågar om Lars G Eriksson kan beviljas entledigande från sina 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD): Henrik Karlström (SD) väljs till ny ledamot.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lars G Eriksson 


Henrik Karlström 


Förtroendemannaregister 


AB Ljusdalshem 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


28(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 13 Dnr 00046/2023  


Medborgarförslag med önskemål om nytt skjul för 
sandningssingel på Åkerslund 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om nytt skjut för sandningssingel på 


Åkerslund har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver "Som det ser ut i dag så är sandmagasinet placerat 


utanför infarten till återvinningen bra, det som är mindre bra är att det är fel 


utformning på sandmagasinet vilket får till följd att hälften av sanden/singeln 


hamnar utanför. 


 


Mitt förslag är att tillverka ett nytt i egen regi med en bredd som räcker till 


för planeringsskopan på hjullastaren."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


29(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 14 Dnr 00045/2023  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


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


 ersättare i kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Else-Marie Andersson (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om Else-Marie Andersson kan beviljas entledigande från 


sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Else-Marie Andersson 


Lön Hälsingland 


Förtroendemannaregister 


Länsstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


30(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 15 Dnr 00395/2022  


Val av revisor samt ersättare för granskning av AB 
Ljusdalshems räkenskaper och förvaltning, från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdalshems 


räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 


ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem 


Förtroendemannaregister 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


31(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 16 Dnr 00396/2022  


Val av revisor samt ersättare för granskning av AB 
Ljusdals Servicehus räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdals 


Servicehus räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 


till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdals Servicehus 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


32(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 17 Dnr 00391/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB 


räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 


ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Ljusdal Elnät AB 


De valda 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 18 Dnr 00386/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 


Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 


2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energiföretag AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


34(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 19 Dnr 00388/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 


Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie 


bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energiförsäljning AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


35(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 20 Dnr 00389/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB 


räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 


ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Vatten AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


36(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 21 Dnr 00392/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet 
AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusnet AB 


räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 


ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusnet AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


37(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 22 Dnr 00390/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal 


Renhållning AB räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 


2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Renhållning AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


38(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 23 Dnr 00387/2022  


Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal 
Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor samt ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB 


räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 


ordinarie bolagsstämma 2027 (1+1). 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Renhållning AB 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


39(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 24 Dnr 00351/2022  


Val av revisor i Hembygdstjänst 2023-2026 (1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Roger Walter (L) väljs till revisor.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor i Hembygdstjänst. 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Hembygdstjänst  


Förtroendemannaregister 


Den valde 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


40(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 25 Dnr 00357/2022  


Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för åren 2023, 
2024, 2025 samt 2026 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Roger Walter (L) väljs till revisor. 


 


2. Björn Brink (C) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse för 


åren 2023, 2024, 2025 samt 2026. 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


41(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 26 Dnr 00362/2022  


Val av revisor och ersättare i kommunens 
donationsfonder för mandatperioden 2023-2026 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars G Eriksson (SD) väljs till revisor.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor och ersättare i kommunens donationsfonder. 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Lars G Eriksson (SD) väljs till revisor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Donationsfonderna 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


42(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00363/2022  


Val av revisorer och ersättare för granskning av 
studieförbundens räkenskaper för verksamheten 
mandatperioden 2023-2026 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Roger Walter (L) väljs till revisor.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor och ersättare för granskning av studieförbundens 


räkenskaper. 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Roger Walter (L) väljs till revisor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Studieförbunden 


Förtroendemannaregister 


Den valde 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


43(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 28 Dnr 00083/2023  


Val av revisor och ersättare till Gemensam nämnd för 
hjälpmedel (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Björn Brink (C) väljs till revisor. 


 


2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val ska göras av revisor och ersättare till Gemensam nämnd för hjälpmedel. 


 


Valberedningen beslutade 7 december 2022 att val ska ske när den nyvalda 


revisionsnämnden har gjort sina nomineringar. Dessa nomineringar har nu 


skett.  


 


Revisorerna föreslår att Björn Brink (C) väljs till revisor och Roland 


Bäckman (S) till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslagen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Gemensam nämnd 


Förtroendemannaregister 


De valda 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


44(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00092/2023  


Medborgarförslag med önskemål om odlingar som kan 
försörja skola och äldreomsorg med lokala grönsaker 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om odlingar som kan 


försörja skola och äldreomsorg med lokala grönsaker.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


45(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 30 Dnr 00091/2023  


Medborgarförslag gällande gemensamma odlingar i 
bostadsområden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om gemensamma 


odlingar i bostadsområden.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


46(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 31 Dnr 00088/2023  


Medborgarförslag med önskemål om solceller på 
kommunens hyreslägenheter och äldreboenden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om solceller på 


kommunens hyreslägenheter och äldreboenden.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


47(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 32 Dnr 00086/2023  


Interpellation från László Gönczi (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) 
gällande en kärnkraftsanläggning i Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen får framställas. 


 


2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Lászlò Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande Pernilla Färlin (M) gällande en kärnkraftsanläggning i Ljusdal.  


 


Làszlò Gönczi skriver: 


 


"Enligt en artikel i Ljusdals-Posten svarar du ja på en fråga i Svenska 


Dagbladet.  Frågan lyder: ”Kan ni tänka er att bygga kärnkraft i er 


kommun?” Jag utgår ifrån att du inte hade tänkt att kommunen skulle bygga 


kärnkraft i Ljusdal. Det är andra aktörer som gör. Men jag tolkar det som att 


du faktiskt är för att det byggs. 


 


I Ljusdals-Posten för du resonemang om elbehov, arbetstillfällen med mera. 


Men du ägnar inte det fokus som placering av kärnkraftverk kräver gällande, 


säkerhet, sårbarhet, lämplig placering, folklig acceptans eller åtminstone en 


politisk förankring. Du säger att du uttalar dig som moderat politiker och inte 


som representant för den styrande majoriteten. Det är ett dilemma att du med 


den position som du har hanterar en så avancerad fråga på det viset. Folk 


behöver vara trygga i så viktiga processer.  


 


Vill invånarna hysa en så avancerad måltavla för terrorstaters bombningar 


eller ett så fungerande objekt för inhemsk terrorism? Vill vi i kommunen 


förlita oss på att de enorma mängder radioaktivitet som finns i anläggningen 


kan alltid hållas på plats? Det finns mycket att fundera på även om en 


accepterar att lämna inriktningen med förnybara energikällor. 


För att ta ställning för en så avancerad och så äventyrlig satsning behövs det 


djupa kunskaper, utredningar och en långtgående kompetens hos de som 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


48(48) 


Datum 


2023-01-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


handlägger ärendet. Det kan inte räcka med valfläsk som M med flera så 


framgångsrikt ägnat sig åt. 


 


Mina frågor: 


 


1. Anser du att du hade de insikter som krävs för ett ja-svar? 


 


2. Har ditt ja en faktisk förankring i Moderaternas planer för 


 kärnkraftssatsningen? 


 


3. Har du tänkt initiera en politisk process för att ett bygge ska komma till 


 stånd? 


 


4. Är du lika positiv till uranbrytning i kommunen om det skulle bli lagligt?" 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordförande finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lászlò Gönczi 


Pernilla Färlin 


 







