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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 

öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 

november 2022. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 

november 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning 

kungjort. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Jonny Mill (LB) ställer följande fråga: 

 

Enligt Energimyndigheten fick Ljusdals kommun 2018 drygt 12,8 

miljoner kronor i vindkraftspremie från myndigheten. 

 

Vet du när detta redovisats och vad har pengarna används till? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 141 Dnr 00009/2022  

Budget och skatt 2023 och ELP 2024-2025 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 

 

2.  Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  

 

3.  Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän 

 prisutveckling.  

 

4.  Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 

 och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 

 investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 

 januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  

 

5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från 

 kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 

 utvecklingsreserv. 

 

6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 

 budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att 

 förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 

 borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  

 

8.  Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 

 med kommunfullmäktige presidiums förslag. 

 

9.  Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 

omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 

Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  
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Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 

god ekonomisk hushållning.  

 

Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 

procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 

oförändrad (22:36).  

 

Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 

som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 

ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  

 

Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 

2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 

november.  

 

Jäv 

 

Maria Fernmalm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Walle Olsson (S) tjänstgör i hennes ställe.  

 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar om budgetförslaget. 

 

Varje partiföreträdare ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 

inledningsanförande om max sju minuter per företrädare. Varje företrädare 

har rätt till två repliker à en minut. 

 

Talarordning: 

 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Henrik Karlström (SD), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L), Kiki 

Furstedt (V), Karin Jansson (MP) och Roger Kastman (KD). 

 

Därefter hålls en fri, allmän debatt med inlägg på max fem minuter. Replik 

på en minut är tillåten efter varje talare.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 199 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 

Budget 2023 och plan 2024-2025 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Ove Schönning 

(S), Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Henrik Karlström (SD): Bifall till budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti. 

 

Jonas Rask Samuelsson (C), Solange Nordh (C) och Kiki Furstedt (V): Bifall 

till centerpartiets budgetförslag, innebärande att ramarna i kommunstyrelsens 

förslag ändras enligt följande: 

 

 Utbildningsnämndens budget tillförs 2,7 miljoner kronor 

 Omsorgsnämnden tillförs 1 miljon kronor  

 Samhällsservicenämnden tillförs 1,2 miljoner kronor 

 Finansiering av förslagen (4,9 miljoner kronor) tas ur kommun-

styrelsens utvecklingsreserv. 

 

Bifall till punkterna 2-9 i kommunstyrelsens förslag.  

 

Marie-Louise Hellström (LB), Henrik Karlström (SD) och Fredrik Röjd 

(LB): Bifall till budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti innebärande:  

 

 Utbildningsnämnden får ett extra anslag på 3 miljoner kronor 

 Omsorgsnämnden får ett extra anslag på 6 miljoner kronor 

 Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF) och kommunala 

pensionärsrådet (KPR) får ett anslag om 70 000 kronor vardera 

 Samhällsservicenämnden (biblioteket) får ett extra anslag på 100 000 

kronor   

 Från kommunstyrelsens utvecklingsreserv tas 6, 24 miljoner kronor 

och 3 miljoner kronor överförs från arbetsmarknads- och 

socialnämnden till utbildningsnämnden 

 

Karin Jansson (MP):  

 

 Kommunstyrelsen anslag minskas med 2 860 000 kronor 

Innehållande ett sparbeting på 3 miljoner kronor och extra 70 000 

kronor till KPR och extra 70 000 kronor till RÅFF 

 Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 4 400 000 kronor. 

 Samhällsservicenämnden får ett specifikt stöd för arbetet med digital 

delaktighet på 100 000 kronor 
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 Utbildningsnämndens anslag ökas med 4 000 000 kronor 

 Omsorgsnämnden anslag ökas med 6 000 000 kronor 

 1 000 000 kronor avsätts för att minska vinster från skogsavverkning.  

 Resultatet minskas med 3 840 000 kronor. 

 

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

 

Marit Holmstrand (S) och Pernilla Färlin (M): Budgetförslagen från 

Ljusdalsbygdens parti, centerpartiet och miljöpartiet avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag, centerpartiets 

budgetförslag, miljöpartiets budgetförslag och Ljusdalsbygdens partis 

budgetförslag mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens budgetförslag.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag gällande punkterna 2-8. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag att omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.   

Reservationer 

Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), Solange Nordh (C), 

William Våhlberg (C), Kiki Furstedt (V) och Pia Hedblom (V) reserverar sig 

till förmån för centerpartiets budgetförslag. 

 

Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig till förmån 

för miljöpartiets budgetförslag. 

 

Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-

Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Magnus 

Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus Nyholm (SD) och Håkan 

Dubbel (SD) reserverar sig till förmån för Ljusdalsbygdens partis 

budgetförslag.   

 

Beslutsexpediering: 

Akt, Samtliga nämnder, Ekonomienheten, Revisionen 
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§ 142 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med  

 Miljöbalken 16 kap 4 §.   

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 

för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 

Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 

förekomst av utrotningshotad djurart.  

 

Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 

gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 

närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 

samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 

kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 

öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 

ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 

 

Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 

Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 

under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 

tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 

tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 

avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 

under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 

Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 

den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 

tillstånd är under handläggning. 

 

För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 

ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 

har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 

aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 

riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 

ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 

1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: 

2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 

3.  Artskydd. 

3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 

 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 

3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 

3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 

av  skyddsavstånd för orre och tjäder. 

4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 

inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 

kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 

vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 

frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 

översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-

fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 

uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 

hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 

tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    

 

Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 

skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 

bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 

och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 

påverkan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 

med Miljöbalken 16 kap 4 §. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 200 att ansökan tillstyrks i 

enlighet med Miljöbalken 16 kap 4§.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 200 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 

Budget 2023 och plan 2024-2025 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Solange Nordh (C), Kiki Furstedt (V), Kristoffer 

Kavallin (MP) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag att tillstyrka ansökan.  

 

Lars Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Bertil Skoog (L), Henrik Karlström 

(SD) och Maria Molin (M): Ansökan ska inte tillstyrkas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande att tillstyrka 

ansökan. 

 

Omröstning begärs.   

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Marit Holmstrand m fl yrkande att tillstyrka ansökan, 

Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan.  

Omröstningsresultat 

Med 21 Nej-röster mot 20 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan. 
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Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 

Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Stefan Bergen (M), Maud Jonsson 

(L), Bertil Skoog (L), Helena Brink (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 

Marie-Louise Hellström (LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström 

(SD), Jens Furuskog (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), 

Magnus Nyholm (SD), Håkan Dubbel (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 

Nej. 

 

Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 

(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 

Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 

Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 

(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 

röstar Ja.  

Reservationer 

Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 

(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 

Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 

Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 

(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 

reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

OX2 

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västernorrland 
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§ 143 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med  

 Miljöbalken 16 kap 4 §. 

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 

en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 

km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 

samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 

anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 

från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 

medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 

område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 

november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 

 

Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 

kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 

behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 

och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 

ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-

prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 

Skarpen. 

 

Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 

Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 

Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 

cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 

15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 

beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 

7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 

1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga 

områdesbestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom 

utpekat område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 

genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 
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och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 

liten till måttlig. 

 

Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  

verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 

storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 

landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 

vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-

anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 

vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 

Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 

framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 

till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 

verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 

Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 

följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 

kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 

lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 

 

Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 

begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 

föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 

får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 

 

Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 

skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 

olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 

Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

skulle besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i 

kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut.  
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Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 

uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste 

hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 

tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    

 

Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 

skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 

bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 

och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande av 

vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 

påverkan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 

med miljöbalken 16 kap 4 §. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 149 att ansökan tillstyrks i 

enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 201 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 

Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Solange Nordh (C), Kiki Furstedt (V), Kristoffer 

Kavallin (MP) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag att tillstyrka ansökan. 

 

Lars Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Bertil Skoog (L), Henrik Karlström 

(SD) och Maria Molin (M): Ansökan ska inte tillstyrkas.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande att tillstyrka 

ansökan. 

 

Omröstning begärs.   

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Marit Holmstrand m fl yrkande att tillstyrka ansökan, 

Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan.  

Omröstningsresultat 

Med 21 Nej-röster mot 20 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan. 

 

Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 

Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Stefan Bergen (M), Maud Jonsson 

(L), Bertil Skoog (L), Helena Brink (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 

Marie-Louise Hellström (LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström 

(SD), Jens Furuskog (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), 

Magnus Nyholm (SD), Håkan Dubbel (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 

Nej. 

 

Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 

(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 

Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 

Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 

(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 

röstar Ja.  

Reservationer  

Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 

(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 

Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 

Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 

(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 

reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

OX2 

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 144 Dnr 00272/2022  

Finanspolicy 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  

 

2.  Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 

 kommunfullmäktige 17 december 2007.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 

medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 

kapitel om ekonomisk förvaltning: 

 

§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 

att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

 

§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 

förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  

 

Syfte 

Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 

Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-

förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 

 

Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 

finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  

 

Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 

ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
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Mål 

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 

god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 

• tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 

 och lång sikt.  

• genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 

 resultat inom givna riskbegränsningar.  

• verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom att 

 inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  

• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

 

Omfattning 

Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  

De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 

finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 

ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 

 

Översyn 

Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  

En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 

och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  

Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 

överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 

marknadsförhållanden.  

 

Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 

tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 

utifrån kommunens specifika förutsättningar. 

 

Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 

social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 

förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 

intern kontroll. 

 

Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 

finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 

finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 

handlingsutrymme vid verkställighet.  

 

Samråd  

Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 

upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 191 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 140 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Finanspolicy 19 oktober 2022 

Yrkanden 

Kristoffer Kavallin (MP): I policyn punkt 4.5 Ansvarsfulla lån ska meningen 

"Vid upplåning ska därför möjligheten till så kallade ”Gröna lån” och ”Lån 

för Social Hållbarhet” beaktas." ändras till  "Vid upplåning ska därför 

möjligheten till så kallade ”Gröna lån” och ”Lån för Social Hållbarhet” 

prioriteras." 

 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på 

Kristoffer Kavallins yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag till finanspolicy i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för spridning och publicering på hemsidan 
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§ 145 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 130 

 miljoner kronor. 

  

2.  Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 

 fastställs till 1 393 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 

beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 

lån under kommande budgetår.  

 

Låneram Ljusdals kommun 

I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 

förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 

avser. 

 
Kommun 
mnkr  

Låneram 
2022 

Låneram 
2023 

Förändring Förändringen avser 

Kommun 130 130 0  

 

I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 

gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 

kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 

kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 192 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 141 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Bolagen för kännedom  
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§ 146 Dnr 00275/2022  

Regler för internkontroll 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  

 

2.  Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 

 tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 

 kommunfullmäktige 26 oktober 2009.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 

(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 

Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  

 

Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 

kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 

tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, §6 och 

aktiebolagslagen 8 kap §4. 

 

Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 

och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 

säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 

kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 

kontrollen ska bidra till 

 

•  att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv 

•  att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 

 tillförlitlig och rättvisande 

•  att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera 

 

Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 

efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 

intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 

2009. 
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Översyn 

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 

reglementet. Det primära syftet med att revidera reglementet för intern 

kontroll är att tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontroll 

plan samt hur inblandade parter ska arbeta med detta. 

 

Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 

moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 

exempelvis kommunallagen från 2017.  

 

Tillägg har också gjort avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-

funktion samt systemverktyg för rapportering. 

 

Vidare har intern kontroll processen kopplats till kommunens ordinarie 

planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 

(delårsrapport och årsredovisning). 

 

Samråd  

Samråd planeras ske med de fackliga organisationerna genom MBL-

information (utskick) och MBL-förhandling 26 oktober 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 193 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 142 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Regler för internkontroll 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för spridning och publicering på hemsidan 
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§ 147 Dnr 00251/2022  

Välfärdsstrategi 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  

  kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 

 

2.  Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser 

 rörande länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. 

 gemensamma utgångspunkterna).          

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. 

 

Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktiga i 

arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 

till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 
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samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 

anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 

anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 

målarbete. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 204 att välfärdsstrategin 

antas. Kommunstyrelsen beslutade, under förutsättning att kommunfull-

mäktige antar välärdsstrategin, att strategin ska integreras i kommunens 

målarbete.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 204 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 145 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 

Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 

Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 

Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 

Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 

Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 

Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 

Yrkanden 

Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Region Gävleborg 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

ESHU 
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§ 148 Dnr 00324/2022  

Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 

 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 

 

Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 

område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 

gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 

samtliga kommuner. 

 

Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 

 

Handlingsprogrammet gäller perioden 2022-2027.   

 

Samhällsservicenämnden föreslår 18 oktober 2022, § 148 att handlings-

programmet antas.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 202 att handlings-

programmet antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 202 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 148 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 

Handlingsprogram  5 oktober 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för publicering på hemsida 
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§ 149 Dnr 00312/2022  

Sammanträdesdagar 2023 för  kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige: 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 30 27 - 
3, 

24 
29 19 - 25 30 27 18 

            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 195 

Tjänsteskrivelse 3 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 150 Dnr 00412/2021  

Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals 
självstyre. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 

 

I motionen föreslås att: 

 

 Kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 

ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 

 

 Inte verka för någon form av kommunsammanslagning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 164 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 

 

Kommunchefen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver han att 

utifrån att kommunernas självstyre är lagstadgat finns ingen ambition att 

motverka detta. Det finns heller inget uppdrag att verka för någon 

kommunsammanslagning. 

             

Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande 

skriver hon att motionären föreslår att Ljusdals kommuns självstyre ska 

bevaras och att man inte ska verka för någon form av kommunsamman-

slagning. 

 

Ordförande skriver vidare att ”det har aldrig varit fråga om att ingå i någon 

form av storkommun. Ljusdals kommun, liksom övriga hälsingekommuner 

behöver samarbeta på de områden som ger nytta och framför allt för att 

frigöra resurser som kan läggas på verksamheter istället för dyra 

administrationer.  
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Kommunens självstyre är lagstadgat och det finns ingen ambition att 

motverka detta.”   

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 134 att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 182 att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 182 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 134 

Förslag till beslut 30 augusti 2022 

Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 164 

Motion 23 november 2021 

Yrkanden 

Karin Jansson (MP), Kristoffer Kavallin (MP), Fredrik Röjd (LB) och  

Henrik Karlström (SD): Bifall till motionen.  

 

Marit Holmstrand (S) och Iréne Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Marit Holmstrands m fl yrkande, Nej-röst för Karin Jansson m fl 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 29 Ja-röster mot 11 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande att 

avslå motionen. 
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Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 

(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 

Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars 

Molin (M), Kennet Hedman (M), Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), 

Stefan Bergen (M), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), 

Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog 

(L), Helena Brink (C), Kiki Furstedt (V), Pia Hedblom (V) och Roger 

Kastman (KD) röstar Ja. 

 

Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-

Marie Forslin (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Henrik 

Karlström (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 

Nyholm (SD) och Håkan Dubbel (SD) röstar Nej. 

 

Jens Furuskog (SD) avstår från att rösta.  

Reservationer 

Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-

Marie Forslin (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Henrik 

Karlström (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 

Nyholm (SD) och Håkan Dubbel (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 151 Dnr 00092/2022  

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång- och cykelväg 

mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  

 

Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anrättas från 

i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer som 

cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 

godtagbar och säker vägren. 

 

Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 

väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 

saken beträffande nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 43 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 

yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att en cyklande befolkning 

ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet, 

renare luft och minskat buller, mer plats för bostadsbebyggande, inga utsläpp 

av koldioxid och ett mer jämställt transportsystem med framkomlighet för 

människor i alla åldersgrupper. För att göra cykling än mer attraktivt behöver 

det bli säkrare att cykla. Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas 

efter cyklistens behov. 

 

Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 

Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 

cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
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samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-

2029. 

 

Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 

arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 

prioritering av åtgärder. 

 

I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 

inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 

och finns således inte med i planen. 

 

Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 

detta ske i samband med nästkommande inspel. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Trafikverket har 

tagit fram en regional cykelplan för Gävleborg. Den planen ska fungera som 

ett stöd till kommunernas cykelstrategiska arbete.  

 

Sträckan Sjöbo -  Ljusdal finns inte med i den planen. Prioritering av nya 

sträckor kommer att ske i samband med nästkommande plan.  

 

Med det anses förslaget besvarat.  

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 135 att motionen anses 

besvarad. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 183 att motionen anses 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 183 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 135 

Förslag till beslut 30 augusti 2022 

Samhällsservicenämndens protokoll 16 augusti 2022, § 126 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 

Motion 22 mars 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 152 Dnr 00400/2022  

Motion från Fredrik Röjd (LB) gällande sändning av 
nämndsammanträden via dator och TV 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Röjd (LB) har lämnat en motion gällande sändning av 

nämndsammanträden vida dator och TV.  

 

Fredrik Röjd yrkar att Ljusdals kommun beslutar att börja sända 

kommunstyrelsens möten, nämndernas möten och utskottens möten via dator 

och TV i så hög omfattning som möjligt. Undantaget endast 

sekretessärenden.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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Datum 

2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 00244/2022  

Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till 
alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion om eltandemcyklar till alla 

äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 

 

Maud Jonsson yrkar att en el-tandemcykel införskaffas till alla äldreboenden 

(SÄBO) i Ljusdals kommun.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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Datum 
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§ 154 Dnr 00197/2022  

Medborgarförslag gällande minnesgåvor till 
kommunanställda. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda har 

inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Jag tycker att ni verkligen borde ge människor som arbetat länge en chans 

att byta ut de tråkiga minnesgåvorna till köpmannacheckar istället. Folk har 

mer nytta av att köpa det de vill i Ljusdals butiker istället för en klocka som 

kommer att ligga i ett skåp och samla damm. 

 

Minnesgåvor är förlegat nu och många människor behöver något som ger 

nytta istället. Gör om detta regelverk så att det passar alla."   

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 94 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen har lämnat medborgarförslaget till HR-enheten för 

yttrande. 

 

HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 

medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.  

           

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

anser att man som gåvomottagare ska få byta ut de gåvor som finns idag till 

något som är till mer nytta än de gåvor som delas ut idag. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande inte något att erinra mot 

medborgarförslaget och ser positivt på att det finns flera alternativ att välja 

mellan.  
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Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles. 

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 136 att medborgarförslaget 

bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 185 att medborgarförslaget 

bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 185 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 136 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 augusti 2022 

Yttrande från HR-enheten 23 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 94 

Medborgarförslag 1 juni 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Maria Molin (M) och Kristoffer Kavallin (MP): 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 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 155 Dnr 00207/2022  

Medborgarförslag med önskemål om alternativa 
minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för 

anställda i Ljusdals kommun har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"När kommunanställda jobbat i 25 år får de välja på guldhalsband, klocka 

med mera. Inte så tokiga saker, men väldigt opersonliga för många. Inte är 

dessa gåvor heller knutna till kommunen (det vill säga arbetsplatsen där man 

jobbat länge) vad jag känner till. 

 

Mitt förslag är därför: 

 

Låt ett av de val man gör vara ett "konst"-val. Ett val där man kan välja på 

olika lokala konstnärer beroende på vad man själv gillar; keramik/smide/ 

träslöjd/akvarell-/oljemålning/vävnad/….. 

 

Detta skulle kunna göras genom att kommunen knyter ett gäng konstnärer 

till detta, där konstnärerna vet att för en viss summa skulle de kunna skapa 

ett konstverk, gärna i dialog med den som ska få gåvan. Vilket minne detta 

skulle kunna bli!  

Ytterligare en fördel med mitt förslag är att de lokala konstnärerna gynnas 

dels av lite marknadsföring, dels ekonomiskt om 25-årsjubilaren väljer detta 

alternativ." 

   

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 96 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till HR-enheten för yttrande. 

HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 

medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslaget från 

medborgaren är att det ska finnas fler alternativ att välja på när det gäller 

minnesgåva efter 25 års tjänstgöring, t ex ett konstval där man kan göra ett 

val från lokala konstnärer. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig och föreslår att förslaget ska 

bifallas. 

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles.   

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 137 att medborgarförslaget 

bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 186 att medborgarförslaget 

bifalles.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 156 Dnr 00299/2022  

Medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för 
ungdomar på kvällar och helger  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för ungdomar på kvällar 

och helger har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver: "Jag arbetar som gymnasielärare på 

Järvsögymnasiet och tidigare arbetade jag på Slottegymnasiet. 

 

Som ni förstår möter jag många ungdomar varje dag som både reser 

kollektivt och genom eget fordon. I den värld vi lever i behöver vi tänka 

miljövänligt för en hållbar framtid, därför måste vi uppmuntra unga och 

övriga att nyttja den kollektiva trafiken så mycket det bara går. Vi vill också 

att ungdomarna ska kunna ta del av olika evenemang som sker i länet under 

året som ofta är under helger eller efter kl 18 på vardagar. 

 

Därför vill jag att kommunen ska ta diskussionen om att införa detta för vår 

kommuns ungdomar. Argumentet är för att öka deras rörlighet och det på ett 

mer hållbart sätt, både för miljön och plånboken. För ett gott exempel kan 

jag berätta att i Jämtlands län, där får alla ungdomar åka över hela länet 

gratis året runt under den tid de går i skolan. Så var det åtminstone då jag 

flyttade från Östersund till Järvsö 2017. Detta möjliggjorde en rörlighet för 

ungdomarna både i fritids-och skolsammanhang."  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Förslagsställaren för kännedom 

KS beredning 
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§ 157 Dnr 00303/2022  

Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals 
folkpark 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva öppen förskola på till liten 

kostnad. Det finns en fin gång/cykelväg för att ta sig dit. Lokalen är ändå 

uppvärmd, kök finns för fikastunden. 

 

Utomhus finns en fin, trygg miljö för lek. Folkparken är en populär 

mötesplats för alla åldrar."  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

KS beredning 
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§ 158 Dnr 00403/2022  

Medborgarförslag med önskemål om nytt utegym i 
Järvsö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om nytt utegym i Järvsö har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren föreslår att det ska finnas ett nytt utegym i Järvsö i 

anslutning till t e x elljusspår eller vid Kyrkbadet.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 159 Dnr 00377/2022  

Medborgarförslag med önskemål om namngivning av 
gata efter kompositören Einar Westling 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om namngivning av gata efter 

kompositören Einar Westling har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren tycker att Einar Westling bör ihågkommas exempelvis 

genom att hans namn återfinns på en gata, en plats eller dylikt. 

 

Förslaget är en komplettering av ett tidigare medborgarförslag som lämnades 

in under 2019. Förslaget vid det tillfället var Östernäs. Einar Westling var, 

framförallt i sin ungdom, verksam inom Frälsningsarmén, och många av 

hans kompositioner har många anknytningar till den organisationen. 

Solhuset i Ljusdal byggdes av medlemmar i Frälsningsarmén och invigdes 

strax innan 1920. Framför Solhuset, mellan Tingsgatan och Postplan, finns 

en gångväg som på kartor inte har någon benämning. Denna gata skulle 

kunna iordningsställas till en fungerande gågata, och därmed benämnas 

exempelvis "Einar Westlings gata". En förstärkning skulle vara en plakett 

som i korta drag redovisar Einar Westlings verksamhet och kopplingen till 

Solhuset.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 160 Dnr 00103/2022  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 4 oktober 2022. 

          

Sammanfattningen omfattar 16 motioner och 32 medborgarförslag.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 187 

Tjänsteskrivelse 4 oktober 2022 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 161 Dnr 00378/2022  

Avsägelse från Christina Sundell (M) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Christina Sundell (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Sundell (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om Christina Sundell kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Christina Sundell 

Länsstyrelsen 

Löneenheten  
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§ 162 Dnr 00156/2022  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 

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 andra kvartalet 2022.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 188 

Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 31 augusti 2022 

Diagram antal dagar från beslut om särskilt boende 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 163 Dnr 00155/2022  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 

verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal två 2022.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 207 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 27 september 2022, § 158 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 7 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

KF 2022-11-28 för digital justering
(Signerat, SHA-256 F0E9E1C66217971EE9E4BA510163F4DDFABFC34CF531242EE083860E8BF35196)

Sida 51 av 53



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

52(52) 

Datum 

2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr 00419/2022  

Avsägelse från Lena Estebring (KD) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lena Estebring (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Lena Estebring (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om Lena Estebring kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lena Estebring 

Länsstyrelsen 

Löneenheten  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 


öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 


november 2022. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 


november 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 


Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning 


kungjort. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Jonny Mill (LB) ställer följande fråga: 


 


Enligt Energimyndigheten fick Ljusdals kommun 2018 drygt 12,8 


miljoner kronor i vindkraftspremie från myndigheten. 


 


Vet du när detta redovisats och vad har pengarna används till? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 141 Dnr 00009/2022  


Budget och skatt 2023 och ELP 2024-2025 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 


 


2.  Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  


 


3.  Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän 


 prisutveckling.  


 


4.  Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 


 och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 


 investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 


 januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  


 


5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från 


 kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 


 utvecklingsreserv. 


 


6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 


 budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att 


 förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


 


7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 


 borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  


 


8.  Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 


 med kommunfullmäktige presidiums förslag. 


 


9.  Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 


omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 


Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  
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Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 


god ekonomisk hushållning.  


 


Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 


procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 


oförändrad (22:36).  


 


Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 


som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 


ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  


 


Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 


2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 


november.  


 


Jäv 


 


Maria Fernmalm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


Walle Olsson (S) tjänstgör i hennes ställe.  


 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar om budgetförslaget. 


 


Varje partiföreträdare ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 


inledningsanförande om max sju minuter per företrädare. Varje företrädare 


har rätt till två repliker à en minut. 


 


Talarordning: 


 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Henrik Karlström (SD), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L), Kiki 


Furstedt (V), Karin Jansson (MP) och Roger Kastman (KD). 


 


Därefter hålls en fri, allmän debatt med inlägg på max fem minuter. Replik 


på en minut är tillåten efter varje talare.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 199 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 


Budget 2023 och plan 2024-2025 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


9(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Ove Schönning 


(S), Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


 


Henrik Karlström (SD): Bifall till budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti. 


 


Jonas Rask Samuelsson (C), Solange Nordh (C) och Kiki Furstedt (V): Bifall 


till centerpartiets budgetförslag, innebärande att ramarna i kommunstyrelsens 


förslag ändras enligt följande: 


 


 Utbildningsnämndens budget tillförs 2,7 miljoner kronor 


 Omsorgsnämnden tillförs 1 miljon kronor  


 Samhällsservicenämnden tillförs 1,2 miljoner kronor 


 Finansiering av förslagen (4,9 miljoner kronor) tas ur kommun-


styrelsens utvecklingsreserv. 


 


Bifall till punkterna 2-9 i kommunstyrelsens förslag.  


 


Marie-Louise Hellström (LB), Henrik Karlström (SD) och Fredrik Röjd 


(LB): Bifall till budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti innebärande:  


 


 Utbildningsnämnden får ett extra anslag på 3 miljoner kronor 


 Omsorgsnämnden får ett extra anslag på 6 miljoner kronor 


 Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF) och kommunala 


pensionärsrådet (KPR) får ett anslag om 70 000 kronor vardera 


 Samhällsservicenämnden (biblioteket) får ett extra anslag på 100 000 


kronor   


 Från kommunstyrelsens utvecklingsreserv tas 6, 24 miljoner kronor 


och 3 miljoner kronor överförs från arbetsmarknads- och 


socialnämnden till utbildningsnämnden 


 


Karin Jansson (MP):  


 


 Kommunstyrelsen anslag minskas med 2 860 000 kronor 


Innehållande ett sparbeting på 3 miljoner kronor och extra 70 000 


kronor till KPR och extra 70 000 kronor till RÅFF 


 Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 4 400 000 kronor. 


 Samhällsservicenämnden får ett specifikt stöd för arbetet med digital 


delaktighet på 100 000 kronor 
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 Utbildningsnämndens anslag ökas med 4 000 000 kronor 


 Omsorgsnämnden anslag ökas med 6 000 000 kronor 


 1 000 000 kronor avsätts för att minska vinster från skogsavverkning.  


 Resultatet minskas med 3 840 000 kronor. 


 


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


 


Marit Holmstrand (S) och Pernilla Färlin (M): Budgetförslagen från 


Ljusdalsbygdens parti, centerpartiet och miljöpartiet avslås. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag, centerpartiets 


budgetförslag, miljöpartiets budgetförslag och Ljusdalsbygdens partis 


budgetförslag mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller kommunstyrelsens budgetförslag.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag gällande punkterna 2-8. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag att omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 


förslag.   


Reservationer 


Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), Solange Nordh (C), 


William Våhlberg (C), Kiki Furstedt (V) och Pia Hedblom (V) reserverar sig 


till förmån för centerpartiets budgetförslag. 


 


Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig till förmån 


för miljöpartiets budgetförslag. 


 


Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-


Marie Forslin (LB), Henrik Karlström (SD), Jens Furuskog (SD), Magnus 


Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus Nyholm (SD) och Håkan 


Dubbel (SD) reserverar sig till förmån för Ljusdalsbygdens partis 


budgetförslag.   


 


Beslutsexpediering: 


Akt, Samtliga nämnder, Ekonomienheten, Revisionen 
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§ 142 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med  


 Miljöbalken 16 kap 4 §.   


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 


Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 


för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 


Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 


förekomst av utrotningshotad djurart.  


 


Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 


gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 


närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 


samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 


kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 


öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 


ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 


 


Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 


Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 


under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 


tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 


tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 


avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 


under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 


Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 


den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 


tillstånd är under handläggning. 


 


För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 


ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 


har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 


aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 


riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 


 


Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 


ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 


1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 


Miljökonsekvensbeskrivningen: 


2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 


3.  Artskydd. 


3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 


 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 


3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 


3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 


av  skyddsavstånd för orre och tjäder. 


4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 


inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 


kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 


vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 


frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 


översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-


fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  


 


Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 


uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 


hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 


tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    


 


Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 


skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 


bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 


och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 


påverkan. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 


med Miljöbalken 16 kap 4 §. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 200 att ansökan tillstyrks i 


enlighet med Miljöbalken 16 kap 4§.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 200 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 


Budget 2023 och plan 2024-2025 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Solange Nordh (C), Kiki Furstedt (V), Kristoffer 


Kavallin (MP) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag att tillstyrka ansökan.  


 


Lars Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Bertil Skoog (L), Henrik Karlström 


(SD) och Maria Molin (M): Ansökan ska inte tillstyrkas.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande att tillstyrka 


ansökan. 


 


Omröstning begärs.   


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för bifall till Marit Holmstrand m fl yrkande att tillstyrka ansökan, 


Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan.  


Omröstningsresultat 


Med 21 Nej-röster mot 20 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att 


bifalla Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan. 
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Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 


Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Stefan Bergen (M), Maud Jonsson 


(L), Bertil Skoog (L), Helena Brink (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 


Marie-Louise Hellström (LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström 


(SD), Jens Furuskog (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), 


Magnus Nyholm (SD), Håkan Dubbel (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 


Nej. 


 


Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 


(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 


Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 


(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 


Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 


(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 


röstar Ja.  


Reservationer 


Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 


(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 


Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 


(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 


Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 


(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 


reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


OX2 


Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västernorrland 
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§ 143 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med  


 Miljöbalken 16 kap 4 §. 


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 


en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 


km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 


samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 


anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 


från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 


medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 


område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 


november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 


 


Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 


kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 


behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 


och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 


ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-


prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 


Skarpen. 


 


Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 


Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 


Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 


cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 


15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 


beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 


7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 


1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga 


områdesbestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom 


utpekat område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 


genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 
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och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 


liten till måttlig. 


 


Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  


verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 


storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 


landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 


vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-


anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 


vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 


Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 


framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 


till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 


verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 


Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 


följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 


kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 


lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 


 


Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 


begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 


Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 


föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 


får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 


 


Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 


skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 


olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 


Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


skulle besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i 


kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut.  
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Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 


uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste 


hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 


tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    


 


Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 


skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 


bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 


och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande av 


vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 


påverkan. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 


med miljöbalken 16 kap 4 §. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 149 att ansökan tillstyrks i 


enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 201 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 


Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Solange Nordh (C), Kiki Furstedt (V), Kristoffer 


Kavallin (MP) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag att tillstyrka ansökan. 


 


Lars Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Bertil Skoog (L), Henrik Karlström 


(SD) och Maria Molin (M): Ansökan ska inte tillstyrkas.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande att tillstyrka 


ansökan. 


 


Omröstning begärs.   


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för bifall till Marit Holmstrand m fl yrkande att tillstyrka ansökan, 


Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan.  


Omröstningsresultat 


Med 21 Nej-röster mot 20 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att 


bifalla Lars Molin m fl yrkande att inte tillstyrka ansökan. 


 


Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), 


Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), Stefan Bergen (M), Maud Jonsson 


(L), Bertil Skoog (L), Helena Brink (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 


Marie-Louise Hellström (LB), Eva-Marie Forslin (LB), Henrik Karlström 


(SD), Jens Furuskog (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), 


Magnus Nyholm (SD), Håkan Dubbel (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 


Nej. 


 


Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 


(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 


Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 


(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 


Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 


(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 


röstar Ja.  


Reservationer  


Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 


(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 


Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 


(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin 


Zachrisson (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kiki Furstedt 


(V), Pia Hedblom (V), Kristoffer Kavallin (MP) och Karin Jansson (MP) 


reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


OX2 


Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 144 Dnr 00272/2022  


Finanspolicy 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  


 


2.  Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 


 kommunfullmäktige 17 december 2007.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 


medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 


kapitel om ekonomisk förvaltning: 


 


§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 


att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 


 


§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 


 


§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 


förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  


 


Syfte 


Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 


Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-


förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 


 


Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 


finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  


 


Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 


ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
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Mål 


De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 


god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 


• tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 


 och lång sikt.  


• genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 


 resultat inom givna riskbegränsningar.  


• verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom att 


 inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  


• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 


 


Omfattning 


Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  


De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 


finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 


ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 


 


Översyn 


Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  


En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 


och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  


Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 


överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 


marknadsförhållanden.  


 


Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 


tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 


utifrån kommunens specifika förutsättningar. 


 


Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 


social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 


förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 


intern kontroll. 


 


Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 


finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 


finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 


handlingsutrymme vid verkställighet.  


 


Samråd  


Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 


upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 191 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 140 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Finanspolicy 19 oktober 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Kavallin (MP): I policyn punkt 4.5 Ansvarsfulla lån ska meningen 


"Vid upplåning ska därför möjligheten till så kallade ”Gröna lån” och ”Lån 


för Social Hållbarhet” beaktas." ändras till  "Vid upplåning ska därför 


möjligheten till så kallade ”Gröna lån” och ”Lån för Social Hållbarhet” 


prioriteras." 


 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på 


Kristoffer Kavallins yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag till finanspolicy i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten för spridning och publicering på hemsidan 
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§ 145 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 130 


 miljoner kronor. 


  


2.  Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 


 fastställs till 1 393 miljoner kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 


beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 


lån under kommande budgetår.  


 


Låneram Ljusdals kommun 


I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 


förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 


avser. 


 
Kommun 
mnkr  


Låneram 
2022 


Låneram 
2023 


Förändring Förändringen avser 


Kommun 130 130 0  


 


I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 


gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 


kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 


kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 192 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 141 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 


Bolagen för kännedom  
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§ 146 Dnr 00275/2022  


Regler för internkontroll 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  


 


2.  Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 


 tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 


 kommunfullmäktige 26 oktober 2009.  


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 


(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 


Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  


 


Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 


kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 


tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, §6 och 


aktiebolagslagen 8 kap §4. 


 


Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 


och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 


säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 


kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 


kontrollen ska bidra till 


 


•  att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv 


•  att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 


 tillförlitlig och rättvisande 


•  att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera 


 


Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 


efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 


intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 


2009. 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Översyn 


Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 


reglementet. Det primära syftet med att revidera reglementet för intern 


kontroll är att tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontroll 


plan samt hur inblandade parter ska arbeta med detta. 


 


Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 


moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 


exempelvis kommunallagen från 2017.  


 


Tillägg har också gjort avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-


funktion samt systemverktyg för rapportering. 


 


Vidare har intern kontroll processen kopplats till kommunens ordinarie 


planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 


(delårsrapport och årsredovisning). 


 


Samråd  


Samråd planeras ske med de fackliga organisationerna genom MBL-


information (utskick) och MBL-förhandling 26 oktober 2022.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 193 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 142 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Regler för internkontroll 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten för spridning och publicering på hemsidan 
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§ 147 Dnr 00251/2022  


Välfärdsstrategi 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  


  kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 


 


2.  Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser 


 rörande länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. 


 gemensamma utgångspunkterna).          


Sammanfattning av ärendet 


År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 


Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 


kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 


överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 


kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 


gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 


behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 


 


Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 


avsedd att ersätta lokala styrdokument.  


 


Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 


inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 


stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 


välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 


fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 


 


Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 


handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 


 


Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 


Gävleborg ska besluta om detta. 


 


Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktiga i 


arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 


till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 
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samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 


anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 


anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 


målarbete. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 204 att välfärdsstrategin 


antas. Kommunstyrelsen beslutade, under förutsättning att kommunfull-


mäktige antar välärdsstrategin, att strategin ska integreras i kommunens 


målarbete.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 204 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 145 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 


Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 


Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 


Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 


Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 


Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 


Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 


Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 


Yrkanden 


Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Region Gävleborg 


Samtliga förvaltningar och nämnder 


ESHU 
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§ 148 Dnr 00324/2022  


Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 


 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 


skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 


 


Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 


område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 


gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 


samtliga kommuner. 


 


Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 


2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 


 


Handlingsprogrammet gäller perioden 2022-2027.   


 


Samhällsservicenämnden föreslår 18 oktober 2022, § 148 att handlings-


programmet antas.  


 


Kommunstyrelsen föreslår 10 november 2022, § 202 att handlings-


programmet antas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 202 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 148 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 


Handlingsprogram  5 oktober 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för publicering på hemsida 
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§ 149 Dnr 00312/2022  


Sammanträdesdagar 2023 för  kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige godkänns.           


Sammanfattning av ärendet 


Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige: 


 


 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 


KF 30 27 - 
3, 


24 
29 19 - 25 30 27 18 


            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 195 


Tjänsteskrivelse 3 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 150 Dnr 00412/2021  


Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals 
självstyre. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 


 


I motionen föreslås att: 


 


 Kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 


ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 


 


 Inte verka för någon form av kommunsammanslagning. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 164 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 


 


Kommunchefen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver han att 


utifrån att kommunernas självstyre är lagstadgat finns ingen ambition att 


motverka detta. Det finns heller inget uppdrag att verka för någon 


kommunsammanslagning. 


             


Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande 


skriver hon att motionären föreslår att Ljusdals kommuns självstyre ska 


bevaras och att man inte ska verka för någon form av kommunsamman-


slagning. 


 


Ordförande skriver vidare att ”det har aldrig varit fråga om att ingå i någon 


form av storkommun. Ljusdals kommun, liksom övriga hälsingekommuner 


behöver samarbeta på de områden som ger nytta och framför allt för att 


frigöra resurser som kan läggas på verksamheter istället för dyra 


administrationer.  
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Kommunens självstyre är lagstadgat och det finns ingen ambition att 


motverka detta.”   


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 134 att motionen avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 182 att motionen avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 182 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 134 


Förslag till beslut 30 augusti 2022 


Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 164 


Motion 23 november 2021 


Yrkanden 


Karin Jansson (MP), Kristoffer Kavallin (MP), Fredrik Röjd (LB) och  


Henrik Karlström (SD): Bifall till motionen.  


 


Marit Holmstrand (S) och Iréne Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag att avslå motionen. 


 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige beslutat bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande.  


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Marit Holmstrands m fl yrkande, Nej-röst för Karin Jansson m fl 


yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 29 Ja-röster mot 11 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 


kommunfullmäktige beslutat bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande att 


avslå motionen. 
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Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Lena Svahn (S), Bertil Asplund 


(S), Iréne Jonsson (S), Kristina Michelson (S), Maria Fernmalm (S), Lennart 


Canskog (S), Annelie Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Sawsan Ghazal 


(S), Per-Gunnar Larsson (S), Pernilla Färlin (M), Maria Molin (M), Lars 


Molin (M), Kennet Hedman (M), Thomas Evensson (M), Ulf Nyman (M), 


Stefan Bergen (M), Jonas Rask Samuelsson (C), Anna-Karin Zachrisson (C), 


Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog 


(L), Helena Brink (C), Kiki Furstedt (V), Pia Hedblom (V) och Roger 


Kastman (KD) röstar Ja. 


 


Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-


Marie Forslin (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Henrik 


Karlström (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 


Nyholm (SD) och Håkan Dubbel (SD) röstar Nej. 


 


Jens Furuskog (SD) avstår från att rösta.  


Reservationer 


Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Eva-


Marie Forslin (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Karin Jansson (MP), Henrik 


Karlström (SD), Magnus Florkölen (SD), Thomas Svensk (SD), Magnus 


Nyholm (SD) och Håkan Dubbel (SD) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 151 Dnr 00092/2022  


Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång- och cykelväg 


mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  


 


Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anrättas från 


i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer som 


cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 


godtagbar och säker vägren. 


 


Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 


väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 


saken beträffande nödvändiga åtgärder. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 43 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 


yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att en cyklande befolkning 


ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet, 


renare luft och minskat buller, mer plats för bostadsbebyggande, inga utsläpp 


av koldioxid och ett mer jämställt transportsystem med framkomlighet för 


människor i alla åldersgrupper. För att göra cykling än mer attraktivt behöver 


det bli säkrare att cykla. Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas 


efter cyklistens behov. 


 


Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 


Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 


cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
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samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-


2029. 


 


Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 


arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 


prioritering av åtgärder. 


 


I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 


inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 


och finns således inte med i planen. 


 


Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 


detta ske i samband med nästkommande inspel. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Trafikverket har 


tagit fram en regional cykelplan för Gävleborg. Den planen ska fungera som 


ett stöd till kommunernas cykelstrategiska arbete.  


 


Sträckan Sjöbo -  Ljusdal finns inte med i den planen. Prioritering av nya 


sträckor kommer att ske i samband med nästkommande plan.  


 


Med det anses förslaget besvarat.  


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 135 att motionen anses 


besvarad. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 183 att motionen anses 


besvarad.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 183 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 135 


Förslag till beslut 30 augusti 2022 


Samhällsservicenämndens protokoll 16 augusti 2022, § 126 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 


Motion 22 mars 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 152 Dnr 00400/2022  


Motion från Fredrik Röjd (LB) gällande sändning av 
nämndsammanträden via dator och TV 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Fredrik Röjd (LB) har lämnat en motion gällande sändning av 


nämndsammanträden vida dator och TV.  


 


Fredrik Röjd yrkar att Ljusdals kommun beslutar att börja sända 


kommunstyrelsens möten, nämndernas möten och utskottens möten via dator 


och TV i så hög omfattning som möjligt. Undantaget endast 


sekretessärenden.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 
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§ 153 Dnr 00244/2022  


Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till 
alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion om eltandemcyklar till alla 


äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 


 


Maud Jonsson yrkar att en el-tandemcykel införskaffas till alla äldreboenden 


(SÄBO) i Ljusdals kommun.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 
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§ 154 Dnr 00197/2022  


Medborgarförslag gällande minnesgåvor till 
kommunanställda. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda har 


inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Jag tycker att ni verkligen borde ge människor som arbetat länge en chans 


att byta ut de tråkiga minnesgåvorna till köpmannacheckar istället. Folk har 


mer nytta av att köpa det de vill i Ljusdals butiker istället för en klocka som 


kommer att ligga i ett skåp och samla damm. 


 


Minnesgåvor är förlegat nu och många människor behöver något som ger 


nytta istället. Gör om detta regelverk så att det passar alla."   


 


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 94 att delegera 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen har lämnat medborgarförslaget till HR-enheten för 


yttrande. 


 


HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 


medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.  


           


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


anser att man som gåvomottagare ska få byta ut de gåvor som finns idag till 


något som är till mer nytta än de gåvor som delas ut idag. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande inte något att erinra mot 


medborgarförslaget och ser positivt på att det finns flera alternativ att välja 


mellan.  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


41(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles. 


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 136 att medborgarförslaget 


bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 185 att medborgarförslaget 


bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 185 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 136 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 augusti 2022 


Yttrande från HR-enheten 23 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 94 


Medborgarförslag 1 juni 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Maria Molin (M) och Kristoffer Kavallin (MP): 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 


Kommunstyrelsen för verkställande 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


42(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 155 Dnr 00207/2022  


Medborgarförslag med önskemål om alternativa 
minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för 


anställda i Ljusdals kommun har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"När kommunanställda jobbat i 25 år får de välja på guldhalsband, klocka 


med mera. Inte så tokiga saker, men väldigt opersonliga för många. Inte är 


dessa gåvor heller knutna till kommunen (det vill säga arbetsplatsen där man 


jobbat länge) vad jag känner till. 


 


Mitt förslag är därför: 


 


Låt ett av de val man gör vara ett "konst"-val. Ett val där man kan välja på 


olika lokala konstnärer beroende på vad man själv gillar; keramik/smide/ 


träslöjd/akvarell-/oljemålning/vävnad/….. 


 


Detta skulle kunna göras genom att kommunen knyter ett gäng konstnärer 


till detta, där konstnärerna vet att för en viss summa skulle de kunna skapa 


ett konstverk, gärna i dialog med den som ska få gåvan. Vilket minne detta 


skulle kunna bli!  


Ytterligare en fördel med mitt förslag är att de lokala konstnärerna gynnas 


dels av lite marknadsföring, dels ekonomiskt om 25-årsjubilaren väljer detta 


alternativ." 


   


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 96 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till HR-enheten för yttrande. 


HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 


medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.     







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


43(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslaget från 


medborgaren är att det ska finnas fler alternativ att välja på när det gäller 


minnesgåva efter 25 års tjänstgöring, t ex ett konstval där man kan göra ett 


val från lokala konstnärer. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig och föreslår att förslaget ska 


bifallas. 


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles.   


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 137 att medborgarförslaget 


bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 13 oktober 2022, § 186 att medborgarförslaget 


bifalles.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


44(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 156 Dnr 00299/2022  


Medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för 
ungdomar på kvällar och helger  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för ungdomar på kvällar 


och helger har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver: "Jag arbetar som gymnasielärare på 


Järvsögymnasiet och tidigare arbetade jag på Slottegymnasiet. 


 


Som ni förstår möter jag många ungdomar varje dag som både reser 


kollektivt och genom eget fordon. I den värld vi lever i behöver vi tänka 


miljövänligt för en hållbar framtid, därför måste vi uppmuntra unga och 


övriga att nyttja den kollektiva trafiken så mycket det bara går. Vi vill också 


att ungdomarna ska kunna ta del av olika evenemang som sker i länet under 


året som ofta är under helger eller efter kl 18 på vardagar. 


 


Därför vill jag att kommunen ska ta diskussionen om att införa detta för vår 


kommuns ungdomar. Argumentet är för att öka deras rörlighet och det på ett 


mer hållbart sätt, både för miljön och plånboken. För ett gott exempel kan 


jag berätta att i Jämtlands län, där får alla ungdomar åka över hela länet 


gratis året runt under den tid de går i skolan. Så var det åtminstone då jag 


flyttade från Östersund till Järvsö 2017. Detta möjliggjorde en rörlighet för 


ungdomarna både i fritids-och skolsammanhang."  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Förslagsställaren för kännedom 


KS beredning 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


45(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 157 Dnr 00303/2022  


Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals 
folkpark 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva öppen förskola på till liten 


kostnad. Det finns en fin gång/cykelväg för att ta sig dit. Lokalen är ändå 


uppvärmd, kök finns för fikastunden. 


 


Utomhus finns en fin, trygg miljö för lek. Folkparken är en populär 


mötesplats för alla åldrar."  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


46(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 158 Dnr 00403/2022  


Medborgarförslag med önskemål om nytt utegym i 
Järvsö 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om nytt utegym i Järvsö har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren föreslår att det ska finnas ett nytt utegym i Järvsö i 


anslutning till t e x elljusspår eller vid Kyrkbadet.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


Samhällsservicenämnden för beslut 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


47(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 159 Dnr 00377/2022  


Medborgarförslag med önskemål om namngivning av 
gata efter kompositören Einar Westling 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om namngivning av gata efter 


kompositören Einar Westling har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren tycker att Einar Westling bör ihågkommas exempelvis 


genom att hans namn återfinns på en gata, en plats eller dylikt. 


 


Förslaget är en komplettering av ett tidigare medborgarförslag som lämnades 


in under 2019. Förslaget vid det tillfället var Östernäs. Einar Westling var, 


framförallt i sin ungdom, verksam inom Frälsningsarmén, och många av 


hans kompositioner har många anknytningar till den organisationen. 


Solhuset i Ljusdal byggdes av medlemmar i Frälsningsarmén och invigdes 


strax innan 1920. Framför Solhuset, mellan Tingsgatan och Postplan, finns 


en gångväg som på kartor inte har någon benämning. Denna gata skulle 


kunna iordningsställas till en fungerande gågata, och därmed benämnas 


exempelvis "Einar Westlings gata". En förstärkning skulle vara en plakett 


som i korta drag redovisar Einar Westlings verksamhet och kopplingen till 


Solhuset.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


Samhällsservicenämnden för beslut 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


48(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 160 Dnr 00103/2022  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 4 oktober 2022. 


          


Sammanfattningen omfattar 16 motioner och 32 medborgarförslag.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 187 


Tjänsteskrivelse 4 oktober 2022 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


49(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 161 Dnr 00378/2022  


Avsägelse från Christina Sundell (M) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Christina Sundell (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Christina Sundell (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om Christina Sundell kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Christina Sundell 


Länsstyrelsen 


Löneenheten  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


50(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 162 Dnr 00156/2022  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 


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 andra kvartalet 2022.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 188 


Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 31 augusti 2022 


Diagram antal dagar från beslut om särskilt boende 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


51(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 163 Dnr 00155/2022  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 


verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal två 2022.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2022, § 207 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 27 september 2022, § 158 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 7 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


52(52) 


Datum 


2022-11-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 164 Dnr 00419/2022  


Avsägelse från Lena Estebring (KD) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lena Estebring (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Lena Estebring (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om Lena Estebring kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lena Estebring 


Länsstyrelsen 


Löneenheten  


 







