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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 11 juni 2021. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 11 juni 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts ett medborgarförslag och en 

motion. Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Två frågor har inkommit.  

 

En fråga handlar om pågående vindkraftsetableringar i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar på frågan. 

 

En fråga handlar om hur kommunen ställer sig till vindkraften som DalaVind vill bygga i 

Orsa Finnmark.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 80 Dnr 00003/2021  

Månadsuppföljning och Helårsprognos april 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Månadsuppföljning per april och helårsprognos för 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 

kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 

delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 

2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 

nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  

 

I prognosen redovisas ett positivt resultat om 35,7 miljoner kronor. Här 

redovisar nämnderna sammantaget ett underskott jämfört med budget om -

20,6 miljoner kronor. Detta uppvägs dock av att intäkterna ökar med 32,8 

miljoner kronor. Även här är det positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 

samt ökade finansiella intäkter. 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 101 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  25 maj 2021, § 94 

Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2021, § 47 

Omsorgsnämndens protokoll 19 maj 2021, § 78 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 78 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Kristoffer 

Hansson (MP), Lars Molin (M) och Maud Jonsson (L): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Kf 21 juni för justering
(Signerat, SHA-256 186C09A658AC43A6B52560A257E2FE0EB940324B99D0B67BB7BB5B1F7FE5663D)

Sida 8 av 38



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

9(37) 

Datum 

2021-06-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 00194/2021  

Kommunens skattesats budgetåret 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Skattesatsen för år 2022 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor 

 per skattekrona.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslår att Ljusdals kommuns skattesats för år 2022 

oförändrat ska vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket är 22:36 kronor per 

intjänad hundralapp.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 121 

Arbetsutskottets protokoll 19 maj 2021, § 75 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 maj 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP), Marit 

Holmstrand (S), Bodil Eriksson (LB), Maud Jonsson (L), Lena Svahn (MP) 

och Solange Nordh (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

László Gönczi (MP): Skattesatsen ska höjas med 50 öre. 

 

Solange Nordh (C): Avslag på László Gönczis yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 
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§ 82 Dnr 00435/2020  

Budget 2022, ELP 2023-2024 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022 

 och 2023-2024 antas. 

 

2.  Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 

 Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 

 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 

 2023-2024 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har 

lämnat gemensamt budgetförslag för 2022 samt ELP för 2023-2024. 

 

Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna har lämnat gemensamt budgetförslag 

för 2022 samt ELP för 2023-2024. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en viljeyttring inför budget 

2022 och ELP 2023-2024. 

 

Budgetberedningen lämnade inte något förslag till fördelning av budget-

ramar och investeringsramar utan överlät det till kommunstyrelsen. Budget-

beredningen valde att nedan beskriva de förutsättningar som gäller för 

budget 2022 samt ELP 2023-2024.  

 

Förutsättningar för budget 2022 samt ELP 2023-2024 

 

Balanskravsunderskott att hantera 

Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa.  

2017: balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställdes år 2020. Kvar 

att reglera under åren 2021 och 2022 är 48,1 miljoner kronor.  

 

2018: balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. 

Enligt prognos beräknas detta klaras under år 2021. 
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2019: balanskravsresultat -23 239 000 kronor är beräknat återstående 

negativa balanskrav att reglera år 2022. Det budgeterade resultatet för 2022 

måste vara lägst 23 239 000 kronor. 

 

För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det 

budgeterade resultatet förslagsvis följer tidigare årliga finansiella mål vilket 

ger en resultatnivå på lägst 6,6 miljoner kronor. För år 2024 är motsvarande 

resultat 6,7 miljoner kronor. 

 

Utrymme att fördela i driftsbudget 

Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här 

finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en 

resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten. 

 

2022; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 45 132 000 kronor. Utrymme att 

fördela 21 893 000 kronor för att nå resultatnivå = 23 239 000 kronor. 

 

2023; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 39 607 000 kronor. Utrymme att 

fördela 33 007 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,6 miljoner kronor. 

 

2024; Aktuell resultatnivå utifrån oförändrade ramar = 39 984 000 kronor. 

Utrymme att fördela 33 284 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,7 miljoner 

kronor.                                                       

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för 2022.  

 

Årligt finansiellt mål: 

Kommunens resultat ska återställa det negativa balanskravsresultatet. 

 

För år 2023-2024 föreslås en årlig resultatnivå motsvarande det tidigare 

finansiella målet med en resultatnivå motsvarande 0,5 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Vidare föreslås att till budget 2023 ska nya 

årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.  
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Resultatbudget 2022-2024: 

Förutsättningarna för resultatbudgeten är: 

• Oförändrad skattesats med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 

• Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt 

 senaste cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

• Senaste befolkningsprognos genomförd 2021. 

 

Nämndernas driftsbudget 

Nämnderna har lämnat sina budgetförslag till budgetberedningen med ett 

samlat äskande på 70 367 000 kronor utöver beslutad ELP.  

  

Kommunstyrelsens tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per 

år under budgetperioden. 

 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under 

budgetperioden. 

 

Interna priser 

I förslaget är den samlade hyreshöjningen för lokaler 1,2 procent. 

Städenhetens priser föreslås vara oförändrade. Kostenhetens portionspriser 

på sammanlagd nivå höjs med 1 procent. Dock kan vissa objekt eller vissa 

verksamheter få ökade eller minskande interna priser. 

 

Investeringsbudget 

Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. 

Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för 

internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska 

investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning. 

 

I beslutad ELP för 2022-2024 är investeringsramarna sammantaget 27,2 

miljoner kronor år 2022, 25,6 miljoner kronor år 2023. För 2024 är förslaget 

21,1 miljoner kronor vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad. 

Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen, samhälls-

servicenämnden och utbildningsnämnden. 
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Utrymme att fördela i investeringsbudget 

2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 27,2 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

58 136 000 kronor. 

2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 25,6 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

20 571 000 kronor. 

2024; Beslutad investeringsram enligt ELP = 21,1 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

25 171 000 kronor. 

Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget 

klaras. 

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om budgetförslaget. 

 

Företrädarna för partigrupperna ges möjlighet till ett allmänt och 

övergripande inledningsanförande, max sju minuter per företrädare. Varje 

företrädare har rätt till två repliker à en minut. 

 

Talarordning: 

 

Marit Holmstrand (S) för partigrupp S+MP, Sören Görgård (C) för 

partigrupp C+M+KD, Lars G Eriksson (SD), Bodil Eriksson (LB), Oscar 

Löfgren (V) och Maud Jonsson (L). 

 

Nämndordförandena redogör för nämndernas verksamhetsområden under 

max fem minuter. Inga repliker är möjliga. 

 

Talarordning: 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP), 

samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S), arbetsmarknads- 

och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) och 

utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S).  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 122 

Budgetförslag från LB och L 

Budgetförslag från S, C, M och KD 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 maj 2021 

Resultatbudget reviderad 2021-05-12, 14 maj 2021 

Viljeyttring från S och MP inför budget 2022 och ELP 2023-2024 

Utbildningsnämndens protokoll 

Omsorgsnämndens protokoll 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  

Samhällsservicenämndens protokoll 

Jämförelse skatteintäkter och kommunal utjämning 

Nämndernas budgetäskanden 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Oscar Löfgren (V), Lars Molin (M), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Maria Molin (M), Solange Nordh 

(C), Pernilla Färlin (M), Kennet Hedman (M) och Roger Kastman (KD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag att Socialdemokraternas, Centerpartiets, 

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns 

budget för år 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt 

långtidsplan 2023-2024 antas.  

 

Bodil Eriksson (LB), Maud Jonsson (L), Jonny Mill (LB), Marie-Louise 

Hellström (LB), Bertil Skoog (LB) och Lars G Eriksson (SD): Budgetförslag 

från Ljusdalsbygdens parti och liberalerna antas. 

 

Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S), Stina Michelson (S), Lena Svahn 

(MP), Marit Holmstrand (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kristoffer Hansson (MP): Budgeten kompletteras med att avverkning av träd 

över 120 år gamla upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 

 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Maud Jonsson (L) och Lars G 

Eriksson (SD): Avslag på Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande.  
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

15(37) 

Datum 

2021-06-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till viljeyttring från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 

Kristdemokraternas budgetförslag mot budgetförslag från Ljusdalsbygdens 

parti och Liberalerna. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna- 

Reservationer 

Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) reserverar sig mot beslutet 

att inte  komplettera budgeten med att avverkning av träd över 120 år gamla 

upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 

 

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

Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Per Andersson (S), Lars G Eriksson (SD) och 

Jens Furuskog (SD) reserverar sig till förmån för budgetförslag från 

Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Nämnderna 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

16(37) 

Datum 

2021-06-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 00224/2021  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

 

Jäv 

 

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 129 

Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningen godkänns. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Närljus 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 00225/2021  

Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  De av styrelsen antagna reviderade stadgarna i stiftelsen Närljus ska vara 

 gällande.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Närljus samt kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 

stiftelsen Närljus ska avvecklas. Reviderade stadgar har antagits av styrelsen 

i Närljus 12 maj 2021. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 

reviderade stadgar som gällande. 

 

Ny praxis har utformats gällande stiftelser bildade före 1995 och utifrån 

dessa är det styrelsen i stiftelsen som antar reviderade stadgar. 

Kommunfullmäktige ska därefter besluta att dessa är gällande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 130 

Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 

Protokoll från stiftelsen NärLjus 12 maj 2021 

Stadgar för NärLjus 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Närljus 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(37) 

Datum 

2021-06-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 00008/2021  

Kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 

 med 1 209 934 kronor enligt nedan: 

 

Socialdemokraterna 393 536 kr 

Centerpartiet  174 064 kr 

Sverigedemokraterna 146 630 kr 

Moderaterna  146 630 kr 

Vänsterpartiet   91 762 kr 

Ljusdalsbygdens Parti   91 762 kr 

Liberalerna    64 328 kr 

Miljöpartiet    64 328 kr 

Kristdemokraterna   36 894 kr 

 

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 

ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 

9 460 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 300 kronor för år 2020) 

och mandatstödet är 27 434 kronor (58% av basbeloppet för år 2020) per 

mandat i kommunfullmäktige. 

 

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt 

granskningsrapport.  

  

Kf 21 juni för justering
(Signerat, SHA-256 186C09A658AC43A6B52560A257E2FE0EB940324B99D0B67BB7BB5B1F7FE5663D)

Sida 18 av 38



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd 

per parti 

(kr) 

Mandatstöd 

(kr) 

Totalt (kr) 

S 14 9 460 384 076 393 536 

C 6 9 460 164 604 174 064 

Sd 5 9 460 137 170 146 630 

M 5 9 460 137 170 146 630 

V 3 9 460   82 302   91 762 

LB 3 9 460   82 302    91 762 

L 2 9 460   54 868   64 328 

Mp 2 9 460   54 868   64 328 

KD 1 9 460   27 434   36 894 

Summa 41 85 140 1 124 794 1 209 934 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 102 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Redovisning från partierna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för utbetalning 

 

Kf 21 juni för justering
(Signerat, SHA-256 186C09A658AC43A6B52560A257E2FE0EB940324B99D0B67BB7BB5B1F7FE5663D)

Sida 20 av 38



 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 00121/2021  

Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Lörstrand 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Lörstrand fastställs i 

 enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 

 fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 

 fastighetsförteckning 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Vatten AB föreslår 9 februari 2021, § 3A att kommunfullmäktige 

beslutar att fastställa  verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i 

Lörstrand i enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 

fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 

fastighetsförteckning. 

 

Samhällsserviceförvaltningens plan- och byggenhet har inga synpunkter på 

fastställande av verksamhetsområdet. Enheten har inga pågående plan- eller 

byggärenden i eller omkring området som påverkas av beslutet och anser att 

beslut om verksamhetsområde stämmer väl överens med ställningstaganden i 

Ljusdals kommuns VA-plan. 

 

Samhällsservicenämnden beslutade 14 april 2021, § 59 att godkänna 

förvaltningens yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 111 

Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 59 

Samhällsserviceförvaltningens yttrande 30 mars 2021 

Förslag från Ljusdal Vatten AB om kommunalt VA-område i Lörstrand 19 

mars 2021 

Beslut Ljusdal Vatten AB 9 februari 2021, § 3A 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energi AB 
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§ 87 Dnr 00177/2021  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 126 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 maj 2021 

Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 april 2021, § 79 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 88 Dnr 00430/2017  

Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i 
och runt Ljusdals tätort. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort. 

 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 132 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 

skickade medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att föreningar har möjlighet att söka inventarie-

bidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill säga 7 

500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av 

kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 

ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas 

att söka bidrag enligt ovan.     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles 

såtillvida att en utredning görs. I sitt övervägande skriver han: att muddra 

våra kanaler kan vara positivt för både båtliv och naturen. Kommunen bör 

göra en inventering av de kanaler som finns mellan Kyrksjön - Ljusnan - 

Växnan för att se om det finns möjligheter att muddra eller förbättra dessa 

kanaler. 

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 40 att medborgarförslaget bifalles 

såtillvida att en inventering görs.   

 

Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 115 att medborgarförslaget avslås.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 115 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 40 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 12 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 132 

Medborgarförslag 3 oktober 2017 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Sören Görgård (C): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en inventering 

ska göras.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 89 Dnr 00304/2020  

Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal 
och Järvsö. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har 

lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 91 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

    

Kommunstyrelsens ordförande föreslår ett avslag på medborgarförslaget. För 

att skapa en vattenled mellan Ljusdal och Järvsö skulle det behövas någon 

form av slut vid kraftverket, vilket inte är realistiskt i dagsläget. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 116 att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 116 

Förslag till beslut 19 maj 2021 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 44 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 91 

Medborgarförslag 7 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren  
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§ 90 Dnr 00368/2019  

Medborgarförslag gällande placering av 
timmeromlastning i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals 

kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att 

timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, till exempel i Fågelsjö, för 

att utnyttja Inlandsbanan för transport av virket. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 175 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

övervägande skrivelser han att det pågår detaljplanering av en ny timmerom-

lastning i Ljusdal. Det är av största vikt att kunna använda sig av norra 

stambanan för transport av timmer. 

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 43 att medborgarförslaget avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 117 att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 43 

Beslutsförslag 24 februari 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 175 

Medborgarförslag 27 november 2019 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 91 Dnr 00070/2021  

Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. 

Förslagsställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång 

den 22 juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 

Utøyamassakern. 

 

Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 

personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 29 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 

samhällsservicenämnden. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 14 februari 2021, § 60 att nämnden ska få i 

uppdrag att köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång 

utanför Kommunhuset den 22 juli 2021. 

   

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att samhällsservicenämnden bör få i uppdrag att 

köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför 

Kommunhuset den 22 juli 2021.  

 

Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 72 att medborgarförslaget bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 118 att medborgarförslaget 

bifalles.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 118  

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 72 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021, § 60 

Samhällsservicenämndens yttrande 14 april 2021, 60 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 29 

Medborgarförslag 15 februari 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Stina Michelson (S), Ove 

Schönning (S), Solange Nordh (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Oscar 

Löfgren (V), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), 

Lena Svahn (MP), Maria Fernmalm (S), Jonny Mill (LB), Kjell Nilsson (S) 

och Ann Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 92 Dnr 00234/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 

skogspolicy. 

 

I motionen yrkar hon 

 

 att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 

strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 

inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 

inklusive civilsamhälle. 

 att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 

värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 

 att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till 

dess att nya styrdokument tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Motion daterad 28 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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§ 93 Dnr 00193/2021  

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Stina Berg (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Erik Nygren (M) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg (M) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Fyllnadsval måste därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 71 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Erik Nygren (M) väljs till ny ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Erik Nygren 

Valberedningen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

 

Kf 21 juni för justering
(Signerat, SHA-256 186C09A658AC43A6B52560A257E2FE0EB940324B99D0B67BB7BB5B1F7FE5663D)

Sida 32 av 38



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(37) 

Datum 

2021-06-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 00202/2021  

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Anna-Karin Zachrisson (C)  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. 

 

Fyllnadsval måste därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 78 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden fk 
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§ 95 Dnr 00181/2021  

Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden efter Roger Kastman (KD) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Roger Kastman (KD) har av kommunfullmäktige blivit vald till ledamot i 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Eftersom Roger Kastman tidigare var ersättare i nämnden måste fyllnadsval 

av ersättarplatsen göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 72 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Mona Änges (KD) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 

och socialnämnden. 

 

Oscar Löfgren (V): Kicki Furstedt (V) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 

och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat välja Mona Änges till ersättare.  

 

Omröstning begärs.  

 

Ordföranden meddelar att frågan därmed bordläggs. Personval ska ske 

genom sluten omröstning och vid kvällens sammanträde används inte 

voteringssystemet.  

 

Beslutsexpediering:  

Akt, ASN för kännedom 
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§ 96 Dnr 00258/2021  

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 

kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 

har inkommit. 

 

Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 

Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 

Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 

med Orsa kommun och berättas om sitt ställningstagande samt uppmanar 

Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 

inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog som DalaVind presenterat och 

som ligger inom Orsa kommun.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 97 Dnr 00255/2021  

Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ 
representation 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

William Våhlberg (C) har lämnat en motion om HBTQ-representation. 

 

I motionen skriver han: 

 

"Vid den här tiden förra året drabbades många föreningar, kyrkor samt själva 

kommunen av stölder. Prideflaggor revs ner i alla delar av kommunen. Det 

var inga vanliga stölder eftersom det fanns en tydlig mening bakom det. 

Hatbrott! 

 

Ljusdals kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. För att 

kommunen ska bli tryggare för alla handlar det om utbildning och 

representation. Det börjar i hemmet vad våra barn ser och hur agerar deras 

vuxna kring dem. Vidare till skolan och senare på arbetsplatsen. Ingen ska 

behöva känna sig otrygg eller rädd. 

 

Här måste kommunen visa att de bryr sig och göra mer oavsett hur litet eller 

stort. Det finns många goda exempel på vad andra kommuner har gjort för 

att göra det som inte heller handlar om stora pengar. 

 

Hudiksvall kommun har till exempel sin Pride trappa utanför deras bibliotek 

och Forsa folkhögskola som är HBTQ certifierad. HBTQ certifiering innebär 

att man genomgår utbildning via RFSL för att senare bli certifierad av 

samma organisation. Utbildningen handlar bland annat om hur man bemöter 

andra människor för att skapa en mer inkluderande miljö.  

 

Det här var bara ett exempel från en kommun. Sen finns det även fler 

kommuner som gör mycket annat som även är bra exempel! 

 

Ljusdals kommun ska vara en kommun för alla där alla kan verka, leva, vara 

och älska vem man vill. Och med anledning av det yrkar jag: 
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1. Att kommunens organisation ska aktivt jobba med HBTQ frågor 

samt genomgå utbildningar. 

 

2. Att kommunens organisation ska sträva efter att blir HBTQ 

certifierade. 

 

3. Att kommunen ska göra projekt för att öka representation och 

kunskapen om HBTQIA+ personer.  

 

4. Att dessa yrkanden ska kopplas till arbetet med de globala målen 

2030." 

Beslutsunderlag 

Motion 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas på beredning till 

kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 11 juni 2021. Kungörelsen 


har ställts till varje ledamot och ersättare 11 juni 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges 


beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts ett medborgarförslag och en 


motion. Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Två frågor har inkommit.  


 


En fråga handlar om pågående vindkraftsetableringar i kommunen. 


 


Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar på frågan. 


 


En fråga handlar om hur kommunen ställer sig till vindkraften som DalaVind vill bygga i 


Orsa Finnmark.  


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 80 Dnr 00003/2021  


Månadsuppföljning och Helårsprognos april 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Månadsuppföljning per april och helårsprognos för 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 


kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 


delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 


2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 


nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  


 


I prognosen redovisas ett positivt resultat om 35,7 miljoner kronor. Här 


redovisar nämnderna sammantaget ett underskott jämfört med budget om -


20,6 miljoner kronor. Detta uppvägs dock av att intäkterna ökar med 32,8 


miljoner kronor. Även här är det positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 


samt ökade finansiella intäkter. 


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 101 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  25 maj 2021, § 94 


Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2021, § 47 


Omsorgsnämndens protokoll 19 maj 2021, § 78 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 78 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP), Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Kristoffer 


Hansson (MP), Lars Molin (M) och Maud Jonsson (L): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 81 Dnr 00194/2021  


Kommunens skattesats budgetåret 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Skattesatsen för år 2022 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor 


 per skattekrona.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen föreslår att Ljusdals kommuns skattesats för år 2022 


oförändrat ska vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket är 22:36 kronor per 


intjänad hundralapp.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 121 


Arbetsutskottets protokoll 19 maj 2021, § 75 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 maj 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP), Marit 


Holmstrand (S), Bodil Eriksson (LB), Maud Jonsson (L), Lena Svahn (MP) 


och Solange Nordh (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


László Gönczi (MP): Skattesatsen ska höjas med 50 öre. 


 


Solange Nordh (C): Avslag på László Gönczis yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 
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§ 82 Dnr 00435/2020  


Budget 2022, ELP 2023-2024 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022 


 och 2023-2024 antas. 


 


2.  Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 


 Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 


 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 


 2023-2024 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har 


lämnat gemensamt budgetförslag för 2022 samt ELP för 2023-2024. 


 


Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna har lämnat gemensamt budgetförslag 


för 2022 samt ELP för 2023-2024. 


 


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en viljeyttring inför budget 


2022 och ELP 2023-2024. 


 


Budgetberedningen lämnade inte något förslag till fördelning av budget-


ramar och investeringsramar utan överlät det till kommunstyrelsen. Budget-


beredningen valde att nedan beskriva de förutsättningar som gäller för 


budget 2022 samt ELP 2023-2024.  


 


Förutsättningar för budget 2022 samt ELP 2023-2024 


 


Balanskravsunderskott att hantera 


Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa.  


2017: balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställdes år 2020. Kvar 


att reglera under åren 2021 och 2022 är 48,1 miljoner kronor.  


 


2018: balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. 


Enligt prognos beräknas detta klaras under år 2021. 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


11(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


2019: balanskravsresultat -23 239 000 kronor är beräknat återstående 


negativa balanskrav att reglera år 2022. Det budgeterade resultatet för 2022 


måste vara lägst 23 239 000 kronor. 


 


För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det 


budgeterade resultatet förslagsvis följer tidigare årliga finansiella mål vilket 


ger en resultatnivå på lägst 6,6 miljoner kronor. För år 2024 är motsvarande 


resultat 6,7 miljoner kronor. 


 


Utrymme att fördela i driftsbudget 


Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här 


finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en 


resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten. 


 


2022; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 45 132 000 kronor. Utrymme att 


fördela 21 893 000 kronor för att nå resultatnivå = 23 239 000 kronor. 


 


2023; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 39 607 000 kronor. Utrymme att 


fördela 33 007 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,6 miljoner kronor. 


 


2024; Aktuell resultatnivå utifrån oförändrade ramar = 39 984 000 kronor. 


Utrymme att fördela 33 284 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,7 miljoner 


kronor.                                                       


 


Finansiella mål 


Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för 2022.  


 


Årligt finansiellt mål: 


Kommunens resultat ska återställa det negativa balanskravsresultatet. 


 


För år 2023-2024 föreslås en årlig resultatnivå motsvarande det tidigare 


finansiella målet med en resultatnivå motsvarande 0,5 procent av 


skatteintäkter och statsbidrag. Vidare föreslås att till budget 2023 ska nya 


årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.  
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Resultatbudget 2022-2024: 


Förutsättningarna för resultatbudgeten är: 


• Oförändrad skattesats med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 


• Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt 


 senaste cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 


• Senaste befolkningsprognos genomförd 2021. 


 


Nämndernas driftsbudget 


Nämnderna har lämnat sina budgetförslag till budgetberedningen med ett 


samlat äskande på 70 367 000 kronor utöver beslutad ELP.  


  


Kommunstyrelsens tilläggsbudget 


Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per 


år under budgetperioden. 


 


Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 


Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under 


budgetperioden. 


 


Interna priser 


I förslaget är den samlade hyreshöjningen för lokaler 1,2 procent. 


Städenhetens priser föreslås vara oförändrade. Kostenhetens portionspriser 


på sammanlagd nivå höjs med 1 procent. Dock kan vissa objekt eller vissa 


verksamheter få ökade eller minskande interna priser. 


 


Investeringsbudget 


Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. 


Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för 


internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska 


investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning. 


 


I beslutad ELP för 2022-2024 är investeringsramarna sammantaget 27,2 


miljoner kronor år 2022, 25,6 miljoner kronor år 2023. För 2024 är förslaget 


21,1 miljoner kronor vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad. 


Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen, samhälls-


servicenämnden och utbildningsnämnden. 
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Utrymme att fördela i investeringsbudget 


2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 27,2 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


58 136 000 kronor. 


2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 25,6 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


20 571 000 kronor. 


2024; Beslutad investeringsram enligt ELP = 21,1 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


25 171 000 kronor. 


Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget 


klaras. 


 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om budgetförslaget. 


 


Företrädarna för partigrupperna ges möjlighet till ett allmänt och 


övergripande inledningsanförande, max sju minuter per företrädare. Varje 


företrädare har rätt till två repliker à en minut. 


 


Talarordning: 


 


Marit Holmstrand (S) för partigrupp S+MP, Sören Görgård (C) för 


partigrupp C+M+KD, Lars G Eriksson (SD), Bodil Eriksson (LB), Oscar 


Löfgren (V) och Maud Jonsson (L). 


 


Nämndordförandena redogör för nämndernas verksamhetsområden under 


max fem minuter. Inga repliker är möjliga. 


 


Talarordning: 


 


Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP), 


samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S), arbetsmarknads- 


och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) och 


utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S).  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 122 


Budgetförslag från LB och L 


Budgetförslag från S, C, M och KD 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 maj 2021 


Resultatbudget reviderad 2021-05-12, 14 maj 2021 


Viljeyttring från S och MP inför budget 2022 och ELP 2023-2024 


Utbildningsnämndens protokoll 


Omsorgsnämndens protokoll 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  


Samhällsservicenämndens protokoll 


Jämförelse skatteintäkter och kommunal utjämning 


Nämndernas budgetäskanden 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Oscar Löfgren (V), Lars Molin (M), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Maria Molin (M), Solange Nordh 


(C), Pernilla Färlin (M), Kennet Hedman (M) och Roger Kastman (KD): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag att Socialdemokraternas, Centerpartiets, 


Moderaternas och Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns 


budget för år 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt 


långtidsplan 2023-2024 antas.  


 


Bodil Eriksson (LB), Maud Jonsson (L), Jonny Mill (LB), Marie-Louise 


Hellström (LB), Bertil Skoog (LB) och Lars G Eriksson (SD): Budgetförslag 


från Ljusdalsbygdens parti och liberalerna antas. 


 


Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S), Stina Michelson (S), Lena Svahn 


(MP), Marit Holmstrand (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag. 


 


Kristoffer Hansson (MP): Budgeten kompletteras med att avverkning av träd 


över 120 år gamla upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 


 


Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Maud Jonsson (L) och Lars G 


Eriksson (SD): Avslag på Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till viljeyttring från 


Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Hanssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 


detta.  


 


Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 


Kristdemokraternas budgetförslag mot budgetförslag från Ljusdalsbygdens 


parti och Liberalerna. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och 


Kristdemokraterna- 


Reservationer 


Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) reserverar sig mot beslutet 


att inte  komplettera budgeten med att avverkning av träd över 120 år gamla 


upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 


 


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


Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Per Andersson (S), Lars G Eriksson (SD) och 


Jens Furuskog (SD) reserverar sig till förmån för budgetförslag från 


Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 


Nämnderna 
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§ 83 Dnr 00224/2021  


Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Årsredovisningen godkänns. 


 


2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen för stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 


räkenskapsåret 2020. 


 


Jäv 


 


Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M) anmäler jäv och 


deltar inte i handläggningen av ärendet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 129 


Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 


Årsredovisning 


Revisionsberättelse 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


årsredovisningen godkänns. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att styrelsen 


beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Närljus 
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§ 84 Dnr 00225/2021  


Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  De av styrelsen antagna reviderade stadgarna i stiftelsen Närljus ska vara 


 gällande.  


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen i Närljus samt kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 


stiftelsen Närljus ska avvecklas. Reviderade stadgar har antagits av styrelsen 


i Närljus 12 maj 2021. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 


reviderade stadgar som gällande. 


 


Ny praxis har utformats gällande stiftelser bildade före 1995 och utifrån 


dessa är det styrelsen i stiftelsen som antar reviderade stadgar. 


Kommunfullmäktige ska därefter besluta att dessa är gällande.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 130 


Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 


Protokoll från stiftelsen NärLjus 12 maj 2021 


Stadgar för NärLjus 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Närljus 
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§ 85 Dnr 00008/2021  


Kommunalt partistöd 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 


 med 1 209 934 kronor enligt nedan: 


 


Socialdemokraterna 393 536 kr 


Centerpartiet  174 064 kr 


Sverigedemokraterna 146 630 kr 


Moderaterna  146 630 kr 


Vänsterpartiet   91 762 kr 


Ljusdalsbygdens Parti   91 762 kr 


Liberalerna    64 328 kr 


Miljöpartiet    64 328 kr 


Kristdemokraterna   36 894 kr 


 


2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2021.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 


ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 


9 460 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 300 kronor för år 2020) 


och mandatstödet är 27 434 kronor (58% av basbeloppet för år 2020) per 


mandat i kommunfullmäktige. 


 


Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt 


granskningsrapport.  
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Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande: 


Parti Mandat Grundstöd 


per parti 


(kr) 


Mandatstöd 


(kr) 


Totalt (kr) 


S 14 9 460 384 076 393 536 


C 6 9 460 164 604 174 064 


Sd 5 9 460 137 170 146 630 


M 5 9 460 137 170 146 630 


V 3 9 460   82 302   91 762 


LB 3 9 460   82 302    91 762 


L 2 9 460   54 868   64 328 


Mp 2 9 460   54 868   64 328 


KD 1 9 460   27 434   36 894 


Summa 41 85 140 1 124 794 1 209 934 


  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 102 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Redovisning från partierna 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten för utbetalning 
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§ 86 Dnr 00121/2021  


Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Lörstrand 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Lörstrand fastställs i 


 enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 


 fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 


 fastighetsförteckning 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdal Vatten AB föreslår 9 februari 2021, § 3A att kommunfullmäktige 


beslutar att fastställa  verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i 


Lörstrand i enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 


fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 


fastighetsförteckning. 


 


Samhällsserviceförvaltningens plan- och byggenhet har inga synpunkter på 


fastställande av verksamhetsområdet. Enheten har inga pågående plan- eller 


byggärenden i eller omkring området som påverkas av beslutet och anser att 


beslut om verksamhetsområde stämmer väl överens med ställningstaganden i 


Ljusdals kommuns VA-plan. 


 


Samhällsservicenämnden beslutade 14 april 2021, § 59 att godkänna 


förvaltningens yttrande.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 111 


Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 59 


Samhällsserviceförvaltningens yttrande 30 mars 2021 


Förslag från Ljusdal Vatten AB om kommunalt VA-område i Lörstrand 19 


mars 2021 


Beslut Ljusdal Vatten AB 9 februari 2021, § 3A 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energi AB 
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§ 87 Dnr 00177/2021  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 


beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2021, § 126 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 maj 2021 


Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 april 2021, § 79 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 88 Dnr 00430/2017  


Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i 
och runt Ljusdals tätort. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 


förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort. 


 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 132 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 


skickade medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklings-


förvaltningen för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


yttrande skriver nämnden att föreningar har möjlighet att söka inventarie-


bidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill säga 7 


500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av 


kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 


ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas 


att söka bidrag enligt ovan.     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles 


såtillvida att en utredning görs. I sitt övervägande skriver han: att muddra 


våra kanaler kan vara positivt för både båtliv och naturen. Kommunen bör 


göra en inventering av de kanaler som finns mellan Kyrksjön - Ljusnan - 


Växnan för att se om det finns möjligheter att muddra eller förbättra dessa 


kanaler. 


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 40 att medborgarförslaget bifalles 


såtillvida att en inventering görs.   


 


Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 115 att medborgarförslaget avslås.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 115 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 40 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 12 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 132 


Medborgarförslag 3 oktober 2017 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Sören Görgård (C): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en inventering 


ska göras.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 89 Dnr 00304/2020  


Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal 
och Järvsö. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har 


lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 91 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


    


Kommunstyrelsens ordförande föreslår ett avslag på medborgarförslaget. För 


att skapa en vattenled mellan Ljusdal och Järvsö skulle det behövas någon 


form av slut vid kraftverket, vilket inte är realistiskt i dagsläget. 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  


 


Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 116 att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 116 


Förslag till beslut 19 maj 2021 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 44 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 91 


Medborgarförslag 7 september 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


27(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 90 Dnr 00368/2019  


Medborgarförslag gällande placering av 
timmeromlastning i Ljusdals kommun. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals 


kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att 


timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, till exempel i Fågelsjö, för 


att utnyttja Inlandsbanan för transport av virket. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 175 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


övervägande skrivelser han att det pågår detaljplanering av en ny timmerom-


lastning i Ljusdal. Det är av största vikt att kunna använda sig av norra 


stambanan för transport av timmer. 


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 43 att medborgarförslaget avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 117 att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 43 


Beslutsförslag 24 februari 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 175 


Medborgarförslag 27 november 2019 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


28(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


29(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 91 Dnr 00070/2021  


Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. 


Förslagsställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång 


den 22 juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 


Utøyamassakern. 


 


Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 


personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 29 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 


samhällsservicenämnden. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 14 februari 2021, § 60 att nämnden ska få i 


uppdrag att köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång 


utanför Kommunhuset den 22 juli 2021. 


   


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att samhällsservicenämnden bör få i uppdrag att 


köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför 


Kommunhuset den 22 juli 2021.  


 


Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 72 att medborgarförslaget bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2021, § 118 att medborgarförslaget 


bifalles.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


30(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 118  


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 72 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021, § 60 


Samhällsservicenämndens yttrande 14 april 2021, 60 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 29 


Medborgarförslag 15 februari 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Stina Michelson (S), Ove 


Schönning (S), Solange Nordh (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Oscar 


Löfgren (V), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), 


Lena Svahn (MP), Maria Fernmalm (S), Jonny Mill (LB), Kjell Nilsson (S) 


och Ann Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


31(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 92 Dnr 00234/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 


skogspolicy. 


 


I motionen yrkar hon 


 


 att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 


strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 


inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 


inklusive civilsamhälle. 


 att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 


värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 


 att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till 


dess att nya styrdokument tagits fram.  


Beslutsunderlag 


Motion daterad 28 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


32(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 93 Dnr 00193/2021  


Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Stina Berg (M) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Erik Nygren (M) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg (M) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktiges valberedning. 


 


Fyllnadsval måste därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 71 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Erik Nygren (M) väljs till ny ersättare i 


kommunfullmäktiges valberedning.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Erik Nygren 


Valberedningen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 94 Dnr 00202/2021  


Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Anna-Karin Zachrisson (C)  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 


utbildningsnämnden. 


 


Fyllnadsval måste därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 78 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Utbildningsnämnden fk 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


34(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 95 Dnr 00181/2021  


Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden efter Roger Kastman (KD) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ärendet bordläggs.  


Sammanfattning av ärendet 


Roger Kastman (KD) har av kommunfullmäktige blivit vald till ledamot i 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Eftersom Roger Kastman tidigare var ersättare i nämnden måste fyllnadsval 


av ersättarplatsen göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 72 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Mona Änges (KD) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 


och socialnämnden. 


 


Oscar Löfgren (V): Kicki Furstedt (V) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 


och socialnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige beslutat välja Mona Änges till ersättare.  


 


Omröstning begärs.  


 


Ordföranden meddelar att frågan därmed bordläggs. Personval ska ske 


genom sluten omröstning och vid kvällens sammanträde används inte 


voteringssystemet.  


 


Beslutsexpediering:  


Akt, ASN för kännedom 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


35(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 96 Dnr 00258/2021  


Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 


kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 


har inkommit. 


 


Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 


Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 


Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 


med Orsa kommun och berättas om sitt ställningstagande samt uppmanar 


Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 


inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog som DalaVind presenterat och 


som ligger inom Orsa kommun.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


36(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 97 Dnr 00255/2021  


Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ 
representation 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


William Våhlberg (C) har lämnat en motion om HBTQ-representation. 


 


I motionen skriver han: 


 


"Vid den här tiden förra året drabbades många föreningar, kyrkor samt själva 


kommunen av stölder. Prideflaggor revs ner i alla delar av kommunen. Det 


var inga vanliga stölder eftersom det fanns en tydlig mening bakom det. 


Hatbrott! 


 


Ljusdals kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. För att 


kommunen ska bli tryggare för alla handlar det om utbildning och 


representation. Det börjar i hemmet vad våra barn ser och hur agerar deras 


vuxna kring dem. Vidare till skolan och senare på arbetsplatsen. Ingen ska 


behöva känna sig otrygg eller rädd. 


 


Här måste kommunen visa att de bryr sig och göra mer oavsett hur litet eller 


stort. Det finns många goda exempel på vad andra kommuner har gjort för 


att göra det som inte heller handlar om stora pengar. 


 


Hudiksvall kommun har till exempel sin Pride trappa utanför deras bibliotek 


och Forsa folkhögskola som är HBTQ certifierad. HBTQ certifiering innebär 


att man genomgår utbildning via RFSL för att senare bli certifierad av 


samma organisation. Utbildningen handlar bland annat om hur man bemöter 


andra människor för att skapa en mer inkluderande miljö.  


 


Det här var bara ett exempel från en kommun. Sen finns det även fler 


kommuner som gör mycket annat som även är bra exempel! 


 


Ljusdals kommun ska vara en kommun för alla där alla kan verka, leva, vara 


och älska vem man vill. Och med anledning av det yrkar jag: 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


37(37) 


Datum 


2021-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


1. Att kommunens organisation ska aktivt jobba med HBTQ frågor 


samt genomgå utbildningar. 


 


2. Att kommunens organisation ska sträva efter att blir HBTQ 


certifierade. 


 


3. Att kommunen ska göra projekt för att öka representation och 


kunskapen om HBTQIA+ personer.  


 


4. Att dessa yrkanden ska kopplas till arbetet med de globala målen 


2030." 


Beslutsunderlag 


Motion 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas på beredning till 


kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 





