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Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 
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Bertil Skoog (L) tjg ersättare deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Kristina Michelson (S) deltar digitalt 

Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Nouh Baravi (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Kjell Nilsson (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Lena Svahn (-) 

Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare deltar digitalt 

Jens Furuskog (SD) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Sven Persson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Fredrik Röjd (LB) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 
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 Ersättare 

Helena Emanuelsson Brink (C) deltar digitalt 

Karin Jansson (MP) deltar digitalt 

Magnus Nyholm (SD) 

Marie Mill (LB) deltar digitalt 

Torsten Hellström (LB) deltar digitalt 

Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande Lászlò Gönczi (MP) deltar digitalt 

Ekonomichef Eric Carlsson § 1 deltar digitalt 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-02-07 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-21 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M)   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-01-31 

Datum för anslags upprättande 2022-02-08 

Datum för anslags nedtagande 2022-03-02 

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 21 januari 2022. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 januari 2022 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 

i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

motioner, medborgarförslag och interpellationer får upptas på dagordningen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden  

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Fredrik Röjd (LB) till ledamot i 

kommunfullmäktige, Marie Mill (LB) till ersättare i kommunfullmäktige, Torsten 

Hellström (LB) till ersättare i kommunfullmäktige och Jens Furuskog (SD) till ledamot 

i kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden meddelar också att samhällsservicenämnden på delegation från 

kommunfullmäktige fattat beslut i följande medborgarförslag: 

 

 Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö, dnr 382/2021 

 Medborgarförslag om hundgård i Järvsö, dnr 391/2021 

 Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för 

hundbajspåsar efter elljusspåret dnr 381/2021 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Kennet Hedman (M) ställer en fråga om Fritidsbanken. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar på frågan. 

 

Kf 20220131 för digital signering
(Signerat, SHA-256 DBEB343E6660024E461325AA353707CCBC769DCFD0AE72B73F4A54AE574EE88F)

Sida 4 av 32



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

5(31) 

Datum 

2022-01-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 1 Dnr 00335/2021  

Information om budgetprocessen i praktiken 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar om budgetprocessen och hur det är 

tänkt att den ska fungera i praktiken. 

 

- Förenklad och effektivare process 

- Utgå från tillgängliga resurser 

- Skälig uppräkning av "bottenplattan" 

- Fokus på reformutrymme eller anpassningskrav 

 

Tidplan för budgetarbete 2023 presenteras. 

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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§ 2 Dnr 00437/2021  

Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Torbjörn Melkersson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Ulf Nyman (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Melkersson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden frågar om Torbjörn Melkersson kan entledigas från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 14 december 2021 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Ulf Nyman (C) väljs till  ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Torbjörn Melkersson, Ulf Nyman 

Förtroendemannaregister 

Kommunstyrelsen 

Löneenheten, Systemadministratör Ciceron 
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§ 3 Dnr 00446/2021  

Avsägelse från Tobias Hällgren Ersgård (SD) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Tobias Hellgren Ersgård (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Tobias Hellgren Ersgård (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden frågar om Tobias Hellgren Ersgård kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 23 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Tobias Hällgren Ersgård 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen 

Löneenheten 

Systemadministratör Ciceron 
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§ 4 Dnr 00006/2022  

Avsägelse från Desiré Eriksson (M) av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Desiré Eriksson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i  kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Desiré Eriksson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden frågar om Desiré Eriksson kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 7 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Desiré Eriksson 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen 

Löneenheten 

Systemadministratör Ciceron 
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§ 5 Dnr 00558/2018  

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i 
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för 2022 
(2+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

2. Till ersättare väljs Elisabeth Collin (LB).  

Sammanfattning av ärendet 

Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson 

i Ångsäter ska ske för år 2022. 

 

Ordföranden frågar om omval kan ske av ledamöterna Sven Cahling (S) och 

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

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Ljusdalsbygdens museum 
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§ 6 Dnr 00557/2018  

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Roger Walter (L) väljs till revisor. 

 

2. Björn Brink (C) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av en revisor och en ersättare i stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 

stiftelse ska ske för år 2022. 

 

Ordföranden frågar om omval kan ske på revisor Roger Walter (L) och 

ersättare Björn Brink (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Ljusdalsbygdens museum 
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§ 7 Dnr 00309/2021  

Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning. För kännedom 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisionsrapporten för upp-

följande granskning av personal och kompetensförsörjning beskrivning är 

korrekt. De rekommendationer som ges kommer förvaltningen att ta fasta på. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de får återkomma under första 

kvartalet 2022 med information om hur med arbetet med de åtgärder som 

rapporten föreslår ska genomföras. Anledningen till det är att behovet av att 

säkra resurser internt och externt samt identifiera omfattning samt tidsram 

för arbetet är ännu inte är klart. 

 

Arbetet omfattar i stora drag dessa punkter, 

 Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 

arbetsgivarevarumärket 

 Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 

rekrytering 

 Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 

kontinuerligt följs upp  

 Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån 

pensionsavgångar och yrkesgrupper 

 Program för en kommungemensam introduktion och 

kompetensutveckling av anställda 

 En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 4 

Tjänsteskrivelse 5 januari 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Revisorerna (protokoll och yttrande) 

KS beredning 
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§ 8 Dnr 00179/2021  

Hemställan från Östersunds kommun till samtliga 
aktieägare i Inlandsbanan AB om avstående 
hembudsförbehåll 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun lämnar sitt samtycke till Östersunds kommuns 

 överlåtelse av aktier i Inlandsbanan AB till Östersunds Rådhus AB och 

 utfäster oåterkalleligt att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas.             

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommun har till ägarkommuner i Inlandsbanan AB inkommit 

med en hemställan om att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 

överlåtelse av Östersunds kommuns samtliga aktier i Inlandsbanan AB till 

Östersunds kommuns helägda dotterbolag Östersunds Rådhus AB samt 

oåterkalleligt utfäster att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar sitt 

samtycke till överlåtelsen och oåterkalleligt utfäster att Ljusdals kommun 

inte kommer att utnyttja sin rätt till hembud.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 5 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Kjell Nilsson (S) 

och Roger Kastman (Kd): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande m fl. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Östersunds kommun 
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§ 9 Dnr 00174/2021  

Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  

 

Förslagsställaren skriver: 

”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 

skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 

organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 

ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 

 

Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 

skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 

skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 

ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 

och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-

vägg, inlinesåkning och så vidare. 

 

En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 

utomhusskateparken inte kan användas.” 

 

Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 

förslaget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-

förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    
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Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande skriver hon: 

  

"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 

skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 

inomhussporter. 

 

I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 

läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 25 november 2022, § 208 att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 208 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 135 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 

Medborgarförslag 23 april 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 10 Dnr 00451/2021  

Medborgarförslag gällande att bevara Noresand 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bevara Noresand har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsskrivaren skriver: 

 

"Nore är en fin badstrand med närliggande camping som varje år attraherar 

många badgäster och turister. Både äldre och yngre njuter av utsikten på 

sommarhalvåret, som ligger på lagom gång- eller cykelavstånd från Ljusdals 

centrum.  

 

Tyvärr har naturen runt badstranden lämnats därhän i flera årtionden och sly, 

buskar, små granar, aspar och tallar har därför "tagit över" området allt mer. 

Stranden blir mindre och mindre för varje år som går. Jag föreslår en 

uppröjning! I dagsläget utnyttjas främst området kring bryggorna, där 

stranden är jättefin. Jag tror dock även att området runt hörnet mot Lill-Nore 

skulle kunna bli en fin plats för kommunens invånare och gäster, om 

området rensas upp och görs finare. Kommunen äger hela strandremsan och 

bör ta tillvara hela dess potential." 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden ställer förslaget under 

proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för beslut 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 11 Dnr 00002/2022  

Medborgarförslag gällande ogrusad fil på gångbanor 
för sparkåkning med mera 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om sparkåkning på gångbanor har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Mitt förslag är att en liten del av trottoarer och gång/cykelbanor lämnas 

ogrusade under vintrarna för att möjliggöra sparkåkning och för att familjer 

ska kunna dra sina barn på pulka eller snowracer. Detta skulle vara positivt 

för folkhälsan då möjligheten till vardagsmotion ute i friska luften ökar. Det 

skulle även vara positivt för miljön att kunna ta sparken istället för bilen 

till affären. Sparken kan också som ett alternativ till rullator användas som 

ett hjälpmedel för att minska risken för halkolyckor utomhus. Medan de som 

saknar denna möjlighet kunde gå på den sandade delen.  

 

Många boende i kommunen har sparkar, pulkor och snowracers som skulle 

kunna användas mycket oftare och med stor glädje om vi fick möjlighet att 

använda en liten del av gångbanorna till detta." 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden ställer förslaget under 

proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för beslut 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 12 Dnr 00007/2022  

Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds återvinnings-
central 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats 

till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver:  

 

"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 

kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-

central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 

Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 

motverka nedskräpning på anläggningarna."  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 13 Dnr 00013/2022  

Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver:" 

 

När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl en 

bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har de 

på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 

passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 

väder och vind inuti dessa valvade bågar." 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 14 Dnr 00010/2022  

Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen har inlämnats 

till  kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Det finns många problem inom äldreomsorgen, ett av dom är dåliga 

scheman med delade turer. Anställda inom äldreomsorgen har på många håll 

en tuff arbetsmiljö, de äldre blir allt äldre och därmed växer ett större 

vårdbehov över hela dygnet och bemanningen måste förbättras. 

 

Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetspasset styckas upp i två 

delar med flera timmars uppehåll mellan passen. Tillsammans med den tid 

uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång 

upp till 15 timmar från att man börjar tills man slutar. Att lösa barnomsorg 

för ensamstående med dessa arbetsförhållanden är knappast en lätt uppgift. 

 

Denna arbetsform infaller oftast varannan helg i schemat och är rena 

slaveriet. Att tillägga jobbar man oftast dagen före och efter. Delade turer är 

ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan i hälsan i form av stress, 

trötthet och dålig återhämtning mellan passen. 

 

Ett första steg till en bättre och attraktivare arbetsmiljö för oss välfärds-

arbetare som varje dag vårdar, tar hand om och ger livskvalité åt våra gamla 

och svaga i samhället är att Ljusdals kommun plockar bort dessa eländiga 

turer en gång för alla! 

 

Det måste till en förändring där hållbara scheman skapar bättre arbetsvillkor 

och jämställdhet." 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 15 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 tredje kvartalet 2021.              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 11 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november 2021, § 190 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 16 Dnr 00222/2021  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2021.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 12 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2021, § 167 

Presentation 

Sammanställning 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 17 Dnr 00025/2022  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 

fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 

omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer  som utför uppdrag åt 

kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 

hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner.  

Beslutsunderlag 

Motion 24 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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§ 18 Dnr 00023/2022  

Motion från Pernilla Färlin m fl (M) gällande skollunch 
till självkostnadspris för pensionärer 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Färlin (M) och Lars Molin (M) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 

 

"Moderaterna i Ljusdal tar till sig förslag från andra kommuner om att ge 

pensionärer möjlighet att äta skollunch till självkostnadspris, vilket kan 

innebära flera positiva effekter. Pensionärerna skulle för det första få en 

näringsriktig lunch till bra pris. Det skulle berika det sociala livet genom 

kontakter med pensionärer, skolpersonal och framför allt elever. Det finns 

pensionärer som lever ensamma och känner sig isolerade. Skollunch kan 

bidra till att motverka detta. Det i sin tur kan leda till hälsoeffekter eftersom 

ensamhet inte är bra för hälsan." 

 

I motionen föreslås att pensionärer erbjuds skollunch till självkostnadspris 

till en början vid någon eller några av kommunens grundskolor.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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§ 19 Dnr 00033/2022  

Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Svar lämnas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 

 

Kristoffer Kavallin undrar hur det går med våra medvetna satsningar på 

laddstolpar i hela kommunen och hur det går med miljöpartiets motion 

gällande laddstolpe i Los som lämnades in på kommunfullmäktiges 

sammanträde 22 november.  

Beslutsunderlag 

Interpellation 31 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 20 Dnr 00034/2022  

Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande utredningar av gemensamt högstadium i 
kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Svar lämnas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande utredningar av gemensamt högstadium i kommunen. 

 

I interpellationen frågar Kristoffer Kavallin om det finns det några 

intentioner att lyfta frågan om gemensamt högstadium i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation 31 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 21 Dnr 00035/2022  

Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon kommun-
del ska ske i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 

 

I motionen skriver han: 

 

"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 

nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 

som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 

läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 

 

Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 

betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 

utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 

av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 

 

En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i sitt ansvar att bedöma 

konsekvenserna för bygden av sina beslut utan brukar endast se frågorna ur 

sina verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli en allvarlig skada för 

berörd bygd och för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför bör dessa frågor 

behandlas där." 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 

negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 

ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 

Beslutsunderlag 

Motion 31 januari 2022 
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Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Kennet Hedman (M), Jonas Rask Samuelsson (C), 

Fredrik Röjd (LB), Sören Görgård (C) och Jonny Mill (LB): Motionen ska få 

lämnas till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande Lászlò Gönczi (MP) deltar digitalt 
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Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 


Justerare Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-02-07 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 21 januari 2022. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 januari 2022 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 


i laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 


motioner, medborgarförslag och interpellationer får upptas på dagordningen. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden  


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Fredrik Röjd (LB) till ledamot i 


kommunfullmäktige, Marie Mill (LB) till ersättare i kommunfullmäktige, Torsten 


Hellström (LB) till ersättare i kommunfullmäktige och Jens Furuskog (SD) till ledamot 


i kommunfullmäktige. 


 


Ordföranden meddelar också att samhällsservicenämnden på delegation från 


kommunfullmäktige fattat beslut i följande medborgarförslag: 


 


 Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö, dnr 382/2021 


 Medborgarförslag om hundgård i Järvsö, dnr 391/2021 


 Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för 


hundbajspåsar efter elljusspåret dnr 381/2021 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Kennet Hedman (M) ställer en fråga om Fritidsbanken. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar på frågan. 
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§ 1 Dnr 00335/2021  


Information om budgetprocessen i praktiken 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar om budgetprocessen och hur det är 


tänkt att den ska fungera i praktiken. 


 


- Förenklad och effektivare process 


- Utgå från tillgängliga resurser 


- Skälig uppräkning av "bottenplattan" 


- Fokus på reformutrymme eller anpassningskrav 


 


Tidplan för budgetarbete 2023 presenteras. 


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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§ 2 Dnr 00437/2021  


Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Torbjörn Melkersson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Ulf Nyman (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Torbjörn Melkersson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsen. 


 


Ordföranden frågar om Torbjörn Melkersson kan entledigas från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse 14 december 2021 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Ulf Nyman (C) väljs till  ny ersättare i 


kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Torbjörn Melkersson, Ulf Nyman 


Förtroendemannaregister 


Kommunstyrelsen 


Löneenheten, Systemadministratör Ciceron 
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§ 3 Dnr 00446/2021  


Avsägelse från Tobias Hällgren Ersgård (SD) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Tobias Hellgren Ersgård (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Tobias Hellgren Ersgård (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 


kommunfullmäktige. 


 


Ordföranden frågar om Tobias Hellgren Ersgård kan beviljas entledigande 


från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse 23 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Tobias Hällgren Ersgård 


Förtroendemannaregister 


Länsstyrelsen 


Löneenheten 


Systemadministratör Ciceron 
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§ 4 Dnr 00006/2022  


Avsägelse från Desiré Eriksson (M) av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Desiré Eriksson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare 


i  kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Desiré Eriksson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige. 


 


Ordföranden frågar om Desiré Eriksson kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse 7 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Desiré Eriksson 


Förtroendemannaregister 


Länsstyrelsen 


Löneenheten 


Systemadministratör Ciceron 
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§ 5 Dnr 00558/2018  


Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i 
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för 2022 
(2+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


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


 


2. Till ersättare väljs Elisabeth Collin (LB).  


Sammanfattning av ärendet 


Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson 


i Ångsäter ska ske för år 2022. 


 


Ordföranden frågar om omval kan ske av ledamöterna Sven Cahling (S) och 


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


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Förtroendemannaregister 


Ljusdalsbygdens museum 
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§ 6 Dnr 00557/2018  


Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2022 (1+1) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Roger Walter (L) väljs till revisor. 


 


2. Björn Brink (C) väljs till ersättare.  


Sammanfattning av ärendet 


Val av en revisor och en ersättare i stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 


stiftelse ska ske för år 2022. 


 


Ordföranden frågar om omval kan ske på revisor Roger Walter (L) och 


ersättare Björn Brink (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Förtroendemannaregister 


Ljusdalsbygdens museum 
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§ 7 Dnr 00309/2021  


Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning. För kännedom 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisionsrapporten för upp-


följande granskning av personal och kompetensförsörjning beskrivning är 


korrekt. De rekommendationer som ges kommer förvaltningen att ta fasta på. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de får återkomma under första 


kvartalet 2022 med information om hur med arbetet med de åtgärder som 


rapporten föreslår ska genomföras. Anledningen till det är att behovet av att 


säkra resurser internt och externt samt identifiera omfattning samt tidsram 


för arbetet är ännu inte är klart. 


 


Arbetet omfattar i stora drag dessa punkter, 


 Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 


arbetsgivarevarumärket 


 Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 


rekrytering 


 Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 


kontinuerligt följs upp  


 Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån 


pensionsavgångar och yrkesgrupper 


 Program för en kommungemensam introduktion och 


kompetensutveckling av anställda 


 En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 4 


Tjänsteskrivelse 5 januari 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Revisorerna (protokoll och yttrande) 


KS beredning 
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§ 8 Dnr 00179/2021  


Hemställan från Östersunds kommun till samtliga 
aktieägare i Inlandsbanan AB om avstående 
hembudsförbehåll 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun lämnar sitt samtycke till Östersunds kommuns 


 överlåtelse av aktier i Inlandsbanan AB till Östersunds Rådhus AB och 


 utfäster oåterkalleligt att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas.             


Sammanfattning av ärendet 


Östersunds kommun har till ägarkommuner i Inlandsbanan AB inkommit 


med en hemställan om att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 


överlåtelse av Östersunds kommuns samtliga aktier i Inlandsbanan AB till 


Östersunds kommuns helägda dotterbolag Östersunds Rådhus AB samt 


oåterkalleligt utfäster att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar sitt 


samtycke till överlåtelsen och oåterkalleligt utfäster att Ljusdals kommun 


inte kommer att utnyttja sin rätt till hembud.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 5 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Kjell Nilsson (S) 


och Roger Kastman (Kd): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande m fl. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Östersunds kommun 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


16(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 9 Dnr 00174/2021  


Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  


 


Förslagsställaren skriver: 


”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 


skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 


organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 


ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 


 


Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 


skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 


skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 


ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 


och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-


vägg, inlinesåkning och så vidare. 


 


En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 


utomhusskateparken inte kan användas.” 


 


Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 


förslaget.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-


förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande skriver hon: 


  


"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 


skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 


inomhussporter. 


 


I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 


läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  


 


Kommunstyrelsen föreslår 25 november 2022, § 208 att medborgarförslaget 


avslås. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 208 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 135 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 


Medborgarförslag 23 april 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


18(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 10 Dnr 00451/2021  


Medborgarförslag gällande att bevara Noresand 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att bevara Noresand har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsskrivaren skriver: 


 


"Nore är en fin badstrand med närliggande camping som varje år attraherar 


många badgäster och turister. Både äldre och yngre njuter av utsikten på 


sommarhalvåret, som ligger på lagom gång- eller cykelavstånd från Ljusdals 


centrum.  


 


Tyvärr har naturen runt badstranden lämnats därhän i flera årtionden och sly, 


buskar, små granar, aspar och tallar har därför "tagit över" området allt mer. 


Stranden blir mindre och mindre för varje år som går. Jag föreslår en 


uppröjning! I dagsläget utnyttjas främst området kring bryggorna, där 


stranden är jättefin. Jag tror dock även att området runt hörnet mot Lill-Nore 


skulle kunna bli en fin plats för kommunens invånare och gäster, om 


området rensas upp och görs finare. Kommunen äger hela strandremsan och 


bör ta tillvara hela dess potential." 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden ställer förslaget under 


proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för beslut 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


19(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 11 Dnr 00002/2022  


Medborgarförslag gällande ogrusad fil på gångbanor 
för sparkåkning med mera 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om sparkåkning på gångbanor har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Mitt förslag är att en liten del av trottoarer och gång/cykelbanor lämnas 


ogrusade under vintrarna för att möjliggöra sparkåkning och för att familjer 


ska kunna dra sina barn på pulka eller snowracer. Detta skulle vara positivt 


för folkhälsan då möjligheten till vardagsmotion ute i friska luften ökar. Det 


skulle även vara positivt för miljön att kunna ta sparken istället för bilen 


till affären. Sparken kan också som ett alternativ till rullator användas som 


ett hjälpmedel för att minska risken för halkolyckor utomhus. Medan de som 


saknar denna möjlighet kunde gå på den sandade delen.  


 


Många boende i kommunen har sparkar, pulkor och snowracers som skulle 


kunna användas mycket oftare och med stor glädje om vi fick möjlighet att 


använda en liten del av gångbanorna till detta." 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden ställer förslaget under 


proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för beslut 


Förslagsställaren för kännedom 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


20(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 12 Dnr 00007/2022  


Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds återvinnings-
central 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på 


Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats 


till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver:  


 


"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 


kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-


central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 


Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 


motverka nedskräpning på anläggningarna."  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


21(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 13 Dnr 00013/2022  


Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver:" 


 


När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl en 


bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har de 


på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 


passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 


väder och vind inuti dessa valvade bågar." 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


22(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 14 Dnr 00010/2022  


Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen har inlämnats 


till  kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Det finns många problem inom äldreomsorgen, ett av dom är dåliga 


scheman med delade turer. Anställda inom äldreomsorgen har på många håll 


en tuff arbetsmiljö, de äldre blir allt äldre och därmed växer ett större 


vårdbehov över hela dygnet och bemanningen måste förbättras. 


 


Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetspasset styckas upp i två 


delar med flera timmars uppehåll mellan passen. Tillsammans med den tid 


uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång 


upp till 15 timmar från att man börjar tills man slutar. Att lösa barnomsorg 


för ensamstående med dessa arbetsförhållanden är knappast en lätt uppgift. 


 


Denna arbetsform infaller oftast varannan helg i schemat och är rena 


slaveriet. Att tillägga jobbar man oftast dagen före och efter. Delade turer är 


ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan i hälsan i form av stress, 


trötthet och dålig återhämtning mellan passen. 


 


Ett första steg till en bättre och attraktivare arbetsmiljö för oss välfärds-


arbetare som varje dag vårdar, tar hand om och ger livskvalité åt våra gamla 


och svaga i samhället är att Ljusdals kommun plockar bort dessa eländiga 


turer en gång för alla! 


 


Det måste till en förändring där hållbara scheman skapar bättre arbetsvillkor 


och jämställdhet." 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


23(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


24(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 15 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 tredje kvartalet 2021.              


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 11 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november 2021, § 190 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


25(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 16 Dnr 00222/2021  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2021.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 12 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2021, § 167 


Presentation 


Sammanställning 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 17 Dnr 00025/2022  


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 


fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 


omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer  som utför uppdrag åt 


kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 


hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner.  


Beslutsunderlag 


Motion 24 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


27(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 18 Dnr 00023/2022  


Motion från Pernilla Färlin m fl (M) gällande skollunch 
till självkostnadspris för pensionärer 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Pernilla Färlin (M) och Lars Molin (M) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 


 


"Moderaterna i Ljusdal tar till sig förslag från andra kommuner om att ge 


pensionärer möjlighet att äta skollunch till självkostnadspris, vilket kan 


innebära flera positiva effekter. Pensionärerna skulle för det första få en 


näringsriktig lunch till bra pris. Det skulle berika det sociala livet genom 


kontakter med pensionärer, skolpersonal och framför allt elever. Det finns 


pensionärer som lever ensamma och känner sig isolerade. Skollunch kan 


bidra till att motverka detta. Det i sin tur kan leda till hälsoeffekter eftersom 


ensamhet inte är bra för hälsan." 


 


I motionen föreslås att pensionärer erbjuds skollunch till självkostnadspris 


till en början vid någon eller några av kommunens grundskolor.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


28(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 19 Dnr 00033/2022  


Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen får framställas. 


 


2. Svar lämnas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 


 


Kristoffer Kavallin undrar hur det går med våra medvetna satsningar på 


laddstolpar i hela kommunen och hur det går med miljöpartiets motion 


gällande laddstolpe i Los som lämnades in på kommunfullmäktiges 


sammanträde 22 november.  


Beslutsunderlag 


Interpellation 31 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner 


att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


29(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 20 Dnr 00034/2022  


Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande utredningar av gemensamt högstadium i 
kommunen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen får framställas. 


 


2. Svar lämnas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande gällande utredningar av gemensamt högstadium i kommunen. 


 


I interpellationen frågar Kristoffer Kavallin om det finns det några 


intentioner att lyfta frågan om gemensamt högstadium i kommunstyrelsen.  


Beslutsunderlag 


Interpellation 31 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


30(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 21 Dnr 00035/2022  


Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon kommun-
del ska ske i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 


 


I motionen skriver han: 


 


"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 


nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 


som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 


läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 


 


Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 


betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 


utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 


av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 


 


En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i sitt ansvar att bedöma 


konsekvenserna för bygden av sina beslut utan brukar endast se frågorna ur 


sina verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli en allvarlig skada för 


berörd bygd och för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför bör dessa frågor 


behandlas där." 


 


I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 


negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 


ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 


Beslutsunderlag 


Motion 31 januari 2022 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


31(31) 


Datum 


2022-01-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), Kennet Hedman (M), Jonas Rask Samuelsson (C), 


Fredrik Röjd (LB), Sören Görgård (C) och Jonny Mill (LB): Motionen ska få 


lämnas till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 







