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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 28 februari 2022 klockan 18:00-21:45 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Ulf Nyman (-), 1:e vice ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Kjell Israelsson (M) tjg ersättare deltar digitalt 

Hanna Görgård (C) deltar digitalt 

Sören Görgård (C) deltar digitalt 

Solange Nordh (C) deltar digitalt 

William Våhlberg (C) deltar digitalt 

Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 

Maud Jonsson (L) deltar digitalt 

Bertil Skoog (L) tjg ersättare deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Jenny Breslin (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt  

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Mariana Lind (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (-) deltar digitalt 

Lena Svahn (-) § 22-28 deltar digitalt 

Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare § 29-34 deltar digitalt 

Jens Furuskog (SD) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Sven Persson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Fredrik Röjd (LB) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 
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 Ersättare 

Karin Jansson (MP) deltar digitalt 

Marie Mill (LB) deltar digitalt 

Torsten Hellström (LB) deltar digitalt 

Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Irene Jonsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-03-03 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 22-34 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Irene Jonsson (S) och Marie-Louise Hellström 

(LB) 
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Datum för anslags upprättande 2022-03-03 

Datum för anslags nedtagande 2022-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 

öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 februari 

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

2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige 

uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens 

sammanträde anmälda motion, medborgarförslag och avsägelse får upptas på 

dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer följande frågor: 

 

- När ska kommunens tematiska tillägg om vindkraft utvärderas? Vem 

har det yttersta ansvaret då medborgare drabbas svårt av kommunala 

beslut? 

- När ska FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, i likhet med barnkonventionen, implementeras 

i kommunen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågorna.
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§ 25 Dnr 00258/2021 
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§ 26 Dnr 00030/2022 
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§ 28 Dnr 00038/2022 
Motion från Ulf Nyman (C) med önskemål om kommunalt stöd till 
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§ 29 Dnr 00033/2022 
Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till kommunstyrelsens 
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hela kommunen. Svar ....................................................................................... 15 

§ 30 Dnr 00034/2022 
Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande Marit Holmstrand (S) gällande utredningar av gemensamt 
högstadium i kommunen. Svar .......................................................................... 17 

§ 31 Dnr 00432/2021 
Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för kännedom ......................... 19 

§ 32 Dnr 00064/2022 
Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen .............................................................................................. 21 

§ 33 Dnr 00057/2022 
Motion från Jonny Mill m. fl (LB) gällande förbättrad tillgänglighet med 
dörröppnare på Ljusdalshems fastigheter ......................................................... 22 

§ 34 Dnr 00053/2022 
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§ 22 Dnr 00052/2022  

Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 ersättare i valnämnden. 

 

2.  Robert Wetterqvist (SD) väljs till ny ersättare i valnämnden. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i valnämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Robert Wetterqvist (SD) väljs till ny ersättare i 

valnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Valnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 23 Dnr 00449/2021  

Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 

 kronor.  

 

2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 

4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 

tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 

har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 

långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 

bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 

 

Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 

hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 

administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 

samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 

1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 

finns. 

 

Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 

beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 

 

Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 

215 000 kronor lägre än idag.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 30 

Teknisk statusbesiktning 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 14 

Tjänsteskrivelse 27 december 2021 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Lars Molin (M): 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 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten 

Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 24 Dnr 00291/2018  

Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december 

 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 

giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-

plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 

nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 12 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 januari 2022, § 12 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 

Biblioteksplan 2019-2021  

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 
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§ 25 Dnr 00258/2021  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 

 som ärende hos kommunen.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 

kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 

har inkommit. 

 

Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 

Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 

Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 

med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 

Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 

inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 

som ligger inom Orsa kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 

yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 

finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 

förkastas i sin helhet. 

 

Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 

delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 

områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 

tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  

Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 

kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 

vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 

och friluftsaktiviteter.  

 

I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 

ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            

 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 31 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 7 

Förslag till beslut 9 december 2021 

Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 

Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 26 Dnr 00030/2022  

Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande 
insekter 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter har 

inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska lämna fler grönområden som 

människor ändå inte går på, till att låta klöver, maskrosor med mera växa och 

därmed ge mat till våra pollinatörer. En annan idé är att anlägga fler små 

miniängar som man sår ängsblom på. Både vackert och bra för bin och 

fjärilar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden 
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§ 27 Dnr 00021/2022  

Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt 
engagemang i rovdjursfrågan 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i 

rovdjursfrågan har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha 

inflytande i beslut gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna 

kommunen. Kommunen bör vara informerad och medverka i 

rovdjursfrågorna mer än i dag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 
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§ 28 Dnr 00038/2022  

Motion från Ulf Nyman (C) med önskemål om 
kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet 
Losgruvan 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (C) har inkommit med en motion med önskemål om kommunalt 

stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan. 

 

Motionären skriver: 

 

"Kommunen äger Losgruvan och Ljusdalshem är förvaltare. Tack vare 

Losgruvans förening har Losgruvan blivit ett stort turistmål, med många 

besökare, som växer varje år. Losgruvan behöver ekonomiskt stöd och 

uppmuntran från kommunen, likt Fågelsjö gammelgård som exempel.  

 

Eftersom besöksantalet har ökat är inte nuvarande septiktank på ca 2 m2 

tillräckligt stor." 

 

Motionären föreslår därför att Ljusdalshem ska ordna med avlopp som idag 

inte uppfyller behovet samt snygga till parkeringen och asfaltera den sista 

biten till utflyktsmålet. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 00033/2022  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses  besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 

 

Kristoffer Kavallin undrar hur det går med våra medvetna satsningar på 

laddstolpar i hela kommunen och hur det går med miljöpartiets motion 

gällande laddstolpe i Los som lämnades in på kommunfullmäktiges 

sammanträde 22 november. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 

interpellationen: 

 

”Vi är helt överens om att elektrifiering av persontrafiken är en viktig 

strategisk fråga för vår kommun.  

 

I budgetdokumentet för 2022 som du hänvisar till, skriver vi om klimatarbete 

med medvetna satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 

 

Det innebär inte att kommunen ska sätta upp och driva laddstolpar. 

Kommunen bjuder in marknaden till att etablera laddstolpar på platser som 

anses vara strategiska och lämpliga. 

 

Besökarnas önskemål , förutom att det går att ladda bilen, är att det finns 

tillgång till rast och vila. Bekvämligheter i form av mat och toa är viktiga 

inslag i ett resenärsstopp.  

 

I Ljusdals kommun finns i dagsläget laddnings stationer i Järvsö, Ljusdal och 

Kårböle. Fler stationer planeras av marknaden. Då laddstationerna har 

kortterminaler för betalning, kan inte kommunen driva en sådan anläggning. 
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Trafikverket har erbjudit investeringsstöd för utbyggnad av publika 

snabbladdningsstationer. Syftet är att säkerställa grundläggande tillgång till 

laddinfrastruktur i hela landet. Enligt Trafikverket ska det vara sex mil 

mellan laddplatserna på de större vägarna.  

 

Som svar på din fråga pågår det samtal med flera intresserade företag. Som 

jag tidigare nämnde krävs det att platsen för etableringen uppfyller vissa 

kriterier.  Kommunen har utsett en kontaktperson som hjälper och stöttar 

företag eller ekonomiska föreningar som kommer med förfrågan om 

etablering. 

 

I dagsläget förs samtal med företag som är intresserade av att etablera 

laddstationer i Ljusdals kommun. Dessutom finns laddstationer på flera av 

drivmedelsstationerna.  

 

Laddstolpar finns etablerade idag längs rv84/83 Hudiksvall – Delsbo- 

Ljusdal – Kårböle – Sveg samt längs riksväg 83 Tönnebro- Kilafors – 

Bollnäs – Vallsta – Järvsö – Ljusdal – Kårböle -Sveg 

 

Vad gäller motionen från miljöpartiet som lämnades i november 2021, 

kommer svar när beredningen av motionen är färdig." 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kristoffer Kavallin (MP), 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Jonas Rask-Samuelsson (C), 

omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP), Kennet Hedman (M), 

Kristoffer Hansson (-), Fredrik Röjd (LB), Jenny Breslin (S), Roger Kastman 

(KD), Jonny Mill (LB), Oscar Löfgren (V), Ove Schönning (S) och Lars G 

Eriksson (SD).  

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens ordförande 24 februari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 19 

Interpellation 31 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 30 Dnr 00034/2022  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande utredningar av gemensamt högstadium i kommunen. 

 

I interpellationen frågar Kristoffer Kavallin om det finns det några 

intentioner att lyfta frågan om gemensamt högstadium i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 

interpellationen: 

 

"Precis som du anser jag att utbildning är en prioriterad fråga. En väl 

fungerande skola är en grundförutsättning för att skapa ett samhälle med god 

folkhälsa, goda arbetsmöjligheter och lyckliga medborgare. 

 

Närheten är en viktig dimension, men det är också tillgången till utbildade 

lärare, kontakten med andra barn samt tillgången till ändamålsenliga lokaler. 

Skolstorlek har inte per automatik en positiv inverkan på tryggheten. 

Förutsättningarna för att driva en skola har förändrats mycket under de 

senaste 10 åren, allt eftersom de nationella kraven stärkts. 

  

Partierna kan ha olika åsikter i den här frågan men faktum kvarstår att 

Ljusdals kommun har fler skolor än vi får statsbidrag för, på grund av att 

elevunderlaget sjunker. Vi har även en skyldighet mot våra skattebetalare att 

bedriva skolan kostnadseffektivt så att medlen i budget kommer eleverna till 

gagn på bästa sätt. Vi kan låta betygsresultaten tala sitt tydliga språk och 

konstatera att utredning behövs runt hur skolstrukturen bör se ut för att nå 

största möjliga undervisningskvalitet och samtidigt vara kostnadseffektiv. 

Därför har utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en skolstruktur för 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28
(Signerat, SHA-256 0C6BE1EC9C9872B14166606408E20EB472192D848D58BA20FA7903537CA73AF0)

Sida 17 av 24



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(23) 

Datum 

2022-02-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ljusdals kommun som ska vara hållbar över tid samt säkerställa att eleverna 

får den utbildning de har rätt till. 

  

Skolstrukturen är även en stor och övergripande utvecklingsfråga för hela 

kommunen. Att ha tillgång till väl fungerande förskolor och skolor kan göra 

stor skillnad för ett samhälle och vår inflyttning. Frågan kan egentligen anses 

vara delad mellan undervisningskvalitet, vilket är utbildningsnämndens bord 

och samhällsutveckling i stort, vilket är kommunstyrelsens bord. 

 

I ett läge där skolstrukturen ska utredas, anser jag att alla dimensioner på hur 

det kan se ut, ska genomlysas.  Frågan om ett gemensamt högstadium har 

kommit och gått under ett antal år. Att ta ställning för eller emot i ett läge där 

konsekvenser, risker eller möjligheter inte har genomlysts, verkar för mig att 

gå händelserna långt i förväg.  

 

På din fråga om det finns några intentioner att lyfta frågan om ett gemensamt 

högstadium i kommunstyrelsen, blir svaret, just nu, nej. Inte den specifika 

frågeställningen. Som jag varit inne på, om skolstrukturen anses vara en 

utvecklingsfråga för kommunen blir kommunstyrelsen delaktig och fråge-

ställningen borde i så fall bli hur strukturen på våra högstadier påverkas ur 

ett samhällsperspektiv, för utveckling och attraktivitet. Det kan vara att ha 

alla ska vara kvar, något färre eller ett enda." 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kristoffer Kavallin (MP), 

Marit Holmstrand (S), Fredrik Röjd (LB), Lars Molin (M), Kristoffer 

Hansson (-), Jonas Rask Samuelsson (C), Sören Görgård (C), Lars G 

Eriksson (SD), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), 

omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP), William Våhlberg (C) 

och Kennet Hedman (M).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 24 februari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 20 

Interpellation 31 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 31 Dnr 00432/2021  

Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på överför-

myndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens överförmyndar-

verksamhet. 

 

De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 

lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre hand-

läggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. Därutöver 

har kansliet en chef på 60 procent och särskilda årsredovisningsgranskare på 

totalt 70 procent av en heltid. Enligt redovisningen till länsstyrelsen så räcker 

den bemanningen precis vilket innebär att det under våren, när trycket är 

som störst, inte får ske något extraordinärt. 

 

Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 

utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 

ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 

rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 

klart. 

 

I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 

personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riksgenom-

snittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än snittet. 

 

Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 

än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 

 

Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 

inte funnit några felaktigheter. 

 

Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 

resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 33 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 8 

Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 32 Dnr 00064/2022  

Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ulf Nyman (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

 kommunstyrelsen. 

 

2.  Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 33 Dnr 00057/2022  

Motion från Jonny Mill m. fl (LB) gällande förbättrad 
tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 
fastigheter 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 

gällande förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 

fastigheter. 

 

I motionen skriver de: 

 

"Kommunfullmäktige har antagit en policy för funktionshinderfrågor och 

därmed ett tillgängligare samhälle för fler, i enlighet med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Styrka och rörelseförmåga avtar oftast med åren och många av våra äldre är 

hyresgäster hos Ljusdalshem. 

 

I linje med omsorgsnämnden beslut om att bo hemma så länge som möjligt, 

är tillgängligheten en avgörande faktor." 

 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till Ljusdalshem att 

utrusta samtliga hyresfastigheter med dörröppnare.  

Beslutsunderlag 

Motion 22 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering: Akt, ks beredning 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28
(Signerat, SHA-256 0C6BE1EC9C9872B14166606408E20EB472192D848D58BA20FA7903537CA73AF0)

Sida 22 av 24



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Datum 

2022-02-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 00053/2022  

Medborgarförslag om att införa hyggesfritt 
kontinuitetsskogsbruk i minst hälften av kommunens 
skogar utanför de tätortsnära skogarna 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i minst 

hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna, har inlämnats.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 21 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 


öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 februari 


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


2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige 


uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens 


sammanträde anmälda motion, medborgarförslag och avsägelse får upptas på 


dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer följande frågor: 


 


- När ska kommunens tematiska tillägg om vindkraft utvärderas? Vem 


har det yttersta ansvaret då medborgare drabbas svårt av kommunala 


beslut? 


- När ska FN-konventionen om rättigheter för personer med 


funktionsnedsättning, i likhet med barnkonventionen, implementeras 


i kommunen? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågorna.
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§ 22 Dnr 00052/2022  


Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i valnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


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


 ersättare i valnämnden. 


 


2.  Robert Wetterqvist (SD) väljs till ny ersättare i valnämnden. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 


i valnämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Robert Wetterqvist (SD) väljs till ny ersättare i 


valnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Valnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 23 Dnr 00449/2021  


Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 


 kronor.  


 


2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 


4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 


tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 


har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 


långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 


bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 


 


Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 


hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 


administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 


samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 


1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 


finns. 


 


Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 


beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 


 


Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 


215 000 kronor lägre än idag.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 30 


Teknisk statusbesiktning 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 14 


Tjänsteskrivelse 27 december 2021 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Lars Molin (M): 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 


Kommunchefen för verkställande 


Ekonomienheten 


Utbildningsnämnden för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


9(23) 


Datum 


2022-02-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 24 Dnr 00291/2018  


Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december 


 2022. 


Sammanfattning av ärendet 


En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 


giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-


plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 


nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 12 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 januari 2022, § 12 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 


Biblioteksplan 2019-2021  


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden 
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§ 25 Dnr 00258/2021  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 


 som ärende hos kommunen.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 


kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 


har inkommit. 


 


Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 


Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 


Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 


med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 


Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 


inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 


som ligger inom Orsa kommun.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 


yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 


finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 


förkastas i sin helhet. 


 


Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 


delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 


områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 


tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  


Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 


kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 


vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 


och friluftsaktiviteter.  


 


I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 


ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 


besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            


 


Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget anses 


besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 31 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 7 


Förslag till beslut 9 december 2021 


Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 


Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 26 Dnr 00030/2022  


Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande 
insekter 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter har 


inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen ska lämna fler grönområden som 


människor ändå inte går på, till att låta klöver, maskrosor med mera växa och 


därmed ge mat till våra pollinatörer. En annan idé är att anlägga fler små 


miniängar som man sår ängsblom på. Både vackert och bra för bin och 


fjärilar.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden 
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§ 27 Dnr 00021/2022  


Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt 
engagemang i rovdjursfrågan 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i 


rovdjursfrågan har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha 


inflytande i beslut gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna 


kommunen. Kommunen bör vara informerad och medverka i 


rovdjursfrågorna mer än i dag.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren 
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§ 28 Dnr 00038/2022  


Motion från Ulf Nyman (C) med önskemål om 
kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet 
Losgruvan 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (C) har inkommit med en motion med önskemål om kommunalt 


stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan. 


 


Motionären skriver: 


 


"Kommunen äger Losgruvan och Ljusdalshem är förvaltare. Tack vare 


Losgruvans förening har Losgruvan blivit ett stort turistmål, med många 


besökare, som växer varje år. Losgruvan behöver ekonomiskt stöd och 


uppmuntran från kommunen, likt Fågelsjö gammelgård som exempel.  


 


Eftersom besöksantalet har ökat är inte nuvarande septiktank på ca 2 m2 


tillräckligt stor." 


 


Motionären föreslår därför att Ljusdalshem ska ordna med avlopp som idag 


inte uppfyller behovet samt snygga till parkeringen och asfaltera den sista 


biten till utflyktsmålet. 


Beslutsunderlag 


Motion 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 00033/2022  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses  besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 


 


Kristoffer Kavallin undrar hur det går med våra medvetna satsningar på 


laddstolpar i hela kommunen och hur det går med miljöpartiets motion 


gällande laddstolpe i Los som lämnades in på kommunfullmäktiges 


sammanträde 22 november. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 


interpellationen: 


 


”Vi är helt överens om att elektrifiering av persontrafiken är en viktig 


strategisk fråga för vår kommun.  


 


I budgetdokumentet för 2022 som du hänvisar till, skriver vi om klimatarbete 


med medvetna satsningar på laddstolpar i hela kommunen. 


 


Det innebär inte att kommunen ska sätta upp och driva laddstolpar. 


Kommunen bjuder in marknaden till att etablera laddstolpar på platser som 


anses vara strategiska och lämpliga. 


 


Besökarnas önskemål , förutom att det går att ladda bilen, är att det finns 


tillgång till rast och vila. Bekvämligheter i form av mat och toa är viktiga 


inslag i ett resenärsstopp.  


 


I Ljusdals kommun finns i dagsläget laddnings stationer i Järvsö, Ljusdal och 


Kårböle. Fler stationer planeras av marknaden. Då laddstationerna har 


kortterminaler för betalning, kan inte kommunen driva en sådan anläggning. 
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Trafikverket har erbjudit investeringsstöd för utbyggnad av publika 


snabbladdningsstationer. Syftet är att säkerställa grundläggande tillgång till 


laddinfrastruktur i hela landet. Enligt Trafikverket ska det vara sex mil 


mellan laddplatserna på de större vägarna.  


 


Som svar på din fråga pågår det samtal med flera intresserade företag. Som 


jag tidigare nämnde krävs det att platsen för etableringen uppfyller vissa 


kriterier.  Kommunen har utsett en kontaktperson som hjälper och stöttar 


företag eller ekonomiska föreningar som kommer med förfrågan om 


etablering. 


 


I dagsläget förs samtal med företag som är intresserade av att etablera 


laddstationer i Ljusdals kommun. Dessutom finns laddstationer på flera av 


drivmedelsstationerna.  


 


Laddstolpar finns etablerade idag längs rv84/83 Hudiksvall – Delsbo- 


Ljusdal – Kårböle – Sveg samt längs riksväg 83 Tönnebro- Kilafors – 


Bollnäs – Vallsta – Järvsö – Ljusdal – Kårböle -Sveg 


 


Vad gäller motionen från miljöpartiet som lämnades i november 2021, 


kommer svar när beredningen av motionen är färdig." 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kristoffer Kavallin (MP), 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Jonas Rask-Samuelsson (C), 


omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP), Kennet Hedman (M), 


Kristoffer Hansson (-), Fredrik Röjd (LB), Jenny Breslin (S), Roger Kastman 


(KD), Jonny Mill (LB), Oscar Löfgren (V), Ove Schönning (S) och Lars G 


Eriksson (SD).  


Beslutsunderlag 


Svar från kommunstyrelsens ordförande 24 februari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 19 


Interpellation 31 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 30 Dnr 00034/2022  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad. 


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande gällande utredningar av gemensamt högstadium i kommunen. 


 


I interpellationen frågar Kristoffer Kavallin om det finns det några 


intentioner att lyfta frågan om gemensamt högstadium i kommunstyrelsen. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 


interpellationen: 


 


"Precis som du anser jag att utbildning är en prioriterad fråga. En väl 


fungerande skola är en grundförutsättning för att skapa ett samhälle med god 


folkhälsa, goda arbetsmöjligheter och lyckliga medborgare. 


 


Närheten är en viktig dimension, men det är också tillgången till utbildade 


lärare, kontakten med andra barn samt tillgången till ändamålsenliga lokaler. 


Skolstorlek har inte per automatik en positiv inverkan på tryggheten. 


Förutsättningarna för att driva en skola har förändrats mycket under de 


senaste 10 åren, allt eftersom de nationella kraven stärkts. 


  


Partierna kan ha olika åsikter i den här frågan men faktum kvarstår att 


Ljusdals kommun har fler skolor än vi får statsbidrag för, på grund av att 


elevunderlaget sjunker. Vi har även en skyldighet mot våra skattebetalare att 


bedriva skolan kostnadseffektivt så att medlen i budget kommer eleverna till 


gagn på bästa sätt. Vi kan låta betygsresultaten tala sitt tydliga språk och 


konstatera att utredning behövs runt hur skolstrukturen bör se ut för att nå 


största möjliga undervisningskvalitet och samtidigt vara kostnadseffektiv. 


Därför har utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en skolstruktur för 
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Ljusdals kommun som ska vara hållbar över tid samt säkerställa att eleverna 


får den utbildning de har rätt till. 


  


Skolstrukturen är även en stor och övergripande utvecklingsfråga för hela 


kommunen. Att ha tillgång till väl fungerande förskolor och skolor kan göra 


stor skillnad för ett samhälle och vår inflyttning. Frågan kan egentligen anses 


vara delad mellan undervisningskvalitet, vilket är utbildningsnämndens bord 


och samhällsutveckling i stort, vilket är kommunstyrelsens bord. 


 


I ett läge där skolstrukturen ska utredas, anser jag att alla dimensioner på hur 


det kan se ut, ska genomlysas.  Frågan om ett gemensamt högstadium har 


kommit och gått under ett antal år. Att ta ställning för eller emot i ett läge där 


konsekvenser, risker eller möjligheter inte har genomlysts, verkar för mig att 


gå händelserna långt i förväg.  


 


På din fråga om det finns några intentioner att lyfta frågan om ett gemensamt 


högstadium i kommunstyrelsen, blir svaret, just nu, nej. Inte den specifika 


frågeställningen. Som jag varit inne på, om skolstrukturen anses vara en 


utvecklingsfråga för kommunen blir kommunstyrelsen delaktig och fråge-


ställningen borde i så fall bli hur strukturen på våra högstadier påverkas ur 


ett samhällsperspektiv, för utveckling och attraktivitet. Det kan vara att ha 


alla ska vara kvar, något färre eller ett enda." 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Kristoffer Kavallin (MP), 


Marit Holmstrand (S), Fredrik Röjd (LB), Lars Molin (M), Kristoffer 


Hansson (-), Jonas Rask Samuelsson (C), Sören Görgård (C), Lars G 


Eriksson (SD), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), 


omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP), William Våhlberg (C) 


och Kennet Hedman (M).  


Beslutsunderlag 


Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 24 februari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 20 


Interpellation 31 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 31 Dnr 00432/2021  


Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på överför-


myndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens överförmyndar-


verksamhet. 


 


De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 


lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre hand-


läggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. Därutöver 


har kansliet en chef på 60 procent och särskilda årsredovisningsgranskare på 


totalt 70 procent av en heltid. Enligt redovisningen till länsstyrelsen så räcker 


den bemanningen precis vilket innebär att det under våren, när trycket är 


som störst, inte får ske något extraordinärt. 


 


Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 


utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 


ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 


rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 


klart. 


 


I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 


personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riksgenom-


snittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än snittet. 


 


Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 


än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 


 


Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 


inte funnit några felaktigheter. 


 


Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 


resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2022, § 33 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 8 


Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 32 Dnr 00064/2022  


Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ulf Nyman (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


 kommunstyrelsen. 


 


2.  Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 33 Dnr 00057/2022  


Motion från Jonny Mill m. fl (LB) gällande förbättrad 
tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 
fastigheter 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 


gällande förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 


fastigheter. 


 


I motionen skriver de: 


 


"Kommunfullmäktige har antagit en policy för funktionshinderfrågor och 


därmed ett tillgängligare samhälle för fler, i enlighet med FN:s konvention 


om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 


 


Styrka och rörelseförmåga avtar oftast med åren och många av våra äldre är 


hyresgäster hos Ljusdalshem. 


 


I linje med omsorgsnämnden beslut om att bo hemma så länge som möjligt, 


är tillgängligheten en avgörande faktor." 


 


Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till Ljusdalshem att 


utrusta samtliga hyresfastigheter med dörröppnare.  


Beslutsunderlag 


Motion 22 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering: Akt, ks beredning 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


23(23) 


Datum 


2022-02-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 34 Dnr 00053/2022  


Medborgarförslag om att införa hyggesfritt 
kontinuitetsskogsbruk i minst hälften av kommunens 
skogar utanför de tätortsnära skogarna 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i minst 


hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna, har inlämnats.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 21 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 


 





