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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 29 mars 2021 klockan 18:00-18:50 

Beslutande Ledamöter 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande tjänstgör som ordförande 

Kjell Nilsson (S) tjänstgörande ersättare istället för Marit Holmstrand (S) 

Stina Berg (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Kennet Hedman (M) tjg ers istf Jonas Wallgren Nordlander (M) 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 

Harald Noréus (L) deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare istället för Markus Evensson (S) deltar digitalt 

Stina  Michelson (S) deltar digitalt 

Birgitta Backman (S) tjg ers istf Tommy Borg (S) deltar digitalt § 36-43 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ers istf Jenny Breslin (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Bertil Asplund (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 

Lena Svahn (MP) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Jens Furuskog (SD) tjg ers istf Mats Markusson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 
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 Ersättare 

Helena Emanuelsson Brink (C) deltar digitalt 

 

Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) deltar digitalt 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Bertil Asplund och Solange Nordh 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-04-06 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 34-43 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Bertil Asplund och Solange Nordh   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-03-29 

Datum för anslags upprättande 2021-04-07 

Datum för anslags nedtagande 2021-04-29 

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 19 mars 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 mars 2021 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 

i laga ordning kungjort. 

 

Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts två avsägelser. Ordföranden 

frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att samhällsservicenämnden har fattat beslut om att avslå ett 

medborgarförslag gällande namngivning av parken på Kyrkogatan i Ljusdal- dnr 

00329/2020. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor ställs. 

 

Ledamöternas korta frågor 

Inga frågor ställs. 
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Innehållsförteckning 

§ 34 Dnr 00085/2021 
Fråga från Maria Molin (M) till Arbetsmarknads och socialnämndens 
ordförande gällande Fritidsbank. Svar ................................................................. 6 

§ 35 Dnr 00049/2021 
Interpellation från Bodil Eriksson (LB) om varför det inte finns en plan 
B för byggnation av ett demensboende. Svar ...................................................... 8 

§ 36 Dnr 00077/2021 
Fyllnadsval av uppdrag som 1:vice ordförande i omsorgsnämnden 
efter Maud Jonsson (L) ..................................................................................... 11 

§ 37 Dnr 00080/2021 
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Helena Brink (M) ................ 12 

§ 38 Dnr 00111/2021 
Avsägelse från Stina Berg (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval .......................................................................... 13 

§ 39 Dnr 00112/2021 
Avsägelse från Lasse Bergqvist (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i samhällsservicenämnden. 
Fyllnadsval ........................................................................................................ 14 

§ 40 Dnr 00132/2021 
Avsägelse från Thomas Evensson (M) som ledamot tillika 2:e vice 
ordförande i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ...................................................... 15 

§ 41 Dnr 00118/2021 
Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal träbyggnadsstrategi ............... 16 

§ 42 Dnr 00133/2021 
Avsägelse från Pernilla Färlin (M) som ersättare i Ljusdal Energibolag 
AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet 
AB, Ljusdal Energi Försäljning AB och Ljusdal Renhållning AB. 
Fyllnadsval ........................................................................................................ 18 

§ 43 Dnr 00143/2021 
Avsägelse från Markus Evensson (S) gällande samtliga politiska 
uppdrag i Ljusdals kommun .............................................................................. 19 
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§ 34 Dnr 00085/2021  

Fråga från Maria Molin (M) till arbetsmarknads och 
socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) har ställt en fråga till arbetsmarknads- och socialnämndens 

ordförande: 

 

"Vid föregående kommunfullmäktige ställde jag en interpellation till Ove  

Schönning. Jag fick då ett svar som inte alls överensstämde med det beslut 

man tidigare tagit i nämnden. Detta var förvånande eftersom vi arbetar efter 

en speciell demokratisk ordning då det gäller beslutsfattande. Min upplevelse 

är att ett beslut tagits i nämnden och sedan hade Ove Schönning tagit ett helt 

nytt beslut utan att förankra detta i nämnden.  

 

Jag önskar nu en förklaring till hur detta har gått till. Har ni tagit ett nytt 

beslut i nämnden? 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar 

på frågan: 

 

Ärendet behandlades i nämnden tre gånger under hösten. Uppdraget som 

gavs till förvaltningen var att skapa en fritidsbank som inte fick kosta 

nämnden något. Beslutet som nämnden fattade var att starta fritidsbanken 

som ett försök. En fulländad redogörelse av ekonomin kunde vid det tillfället 

inte ges, tex fanns inte exakt uppgift på hur stor hyran skulle bli. Det som 

sades på nämnden var att nämnden inte skulle få ökade kostnader på grund 

av fritidsbanken och därför beslutade nämnden att verksamhetens status/ 

ekonomi skulle återrapporteras senast i september. 

 

När ordföranden svarade på Maria Molins interpellation i ämnet i januari 

hade Arbetsförmedlingen dragit tillbaka extratjänsterna vilket hade gjort att 

förvaltningen hade fått räkna om för att matcha det beslut som togs av 

nämnden. Dagen efter kommunfullmäktiges sammanträde i januari fick 

nämnden besked om den ändrade ekonomiska rapporten. Den ekonomiska 

Kommunfullmäktiges protokoll för justering (Signerat) Sida 6 av 20



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

7(19) 

Datum 

2021-03-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

redogörelsen gav dock samma resultat som på decembernämnden, att det 

inte kommer att ta ekonomiska resurser av nämnden. Nämnden beslutade då, 

efter yrkande från Moderaterna, att på grund av ändrade förutsättningar i den 

ekonomiska kalkylen har det medfört att finansieringen har förändrats sedan 

det första beslutet togs den 15 december 2020. Detta ska tillföras 

beslutsunderlaget. Fritidsbanken ska startas enligt tidigare plan. 

 

Debatt äger rum med inlägg från Ove Schönning (S) och Maria Molin (M).  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

Kommunfullmäktiges protokoll för justering (Signerat) Sida 7 av 20



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

8(19) 

Datum 

2021-03-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 00049/2021  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) om varför det 
inte finns en plan B för byggnation av ett demens-
boende. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt följande interpellation: 

 

"Ljusdals kommun har under flera år lagt ner ett stort antal vård- och 

omsorgsboende. Resultatet ser vi nu, nämligen köer till boende. Kommunen 

har satsade stort på trygghetsboende som har visat sig inte var de trygghets-

boende som vi trodde. Det finns gamla och sjuka med hemtjänst upp till sju 

gånger per dag. Olika människor kommer och går i din lägenhet. Hur många 

vet du inte. Otryggheten att hela tiden ha okända människor i ditt hem, 

skapar otrygghet.  

 

Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor: 

1. Varför har inte kommunstyrelsen initierat en plan B för byggnation 

av ett demensboende? 

2. Demografin talar sitt tydliga språk, ett demensboende behövs redan 

idag. Finns det en plan var man tänker placera gamla och sjuka när 

platser på de befintliga boendena saknas? 

3. Överklagande på de två detaljplanerna Östernäs och Kläppa kan dra 

ut på tiden och i det värsta sceneriet dröja många år innan något 

demensboende kan påbörjas på Östernäs. Har kommunen för avsikt 

att bara säga upp avtalet med timmeromlastningen för att få till stånd 

ett demensboende på Östernäs?" 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 

interpellationen: 

 

"Omsorg för våra äldre är en oerhört viktig och prioriterad fråga i Sverige 

och så också i Ljusdal. Äldreomsorgen i Ljusdal har fått en utökad budget 

2021 för att möta de behov vi har. Regeringen har skjutit till pengar både för 

verksamhet samt för att satsa på utbildning av personal. 
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Vi har idag 222 voboplatser i kommunen och ca 20 korttidsplatser. Utöver 

detta har vi 174 lägenheter i trygghetsboende. Dessa trygghetsboenden har 

blivit en succé och har skapat den situation vi har eftersträvat i 10 år, där 

personer i pensionsålder lämnar sina villor till förmån för t ex barnfamiljer.  

Dina frågor ska nu besvaras. 

 

1. Kommunstyrelsen har ett flertal gånger diskuterat situationen med 

den överklagade detaljplanen och hur projekteringen av det nya vård- 

och omsorgsboendet ligger i plan. Trots att det inte finns något beslut 

kring en eventuell plan B så förs dessa diskussioner inom 

kommunstyrelsens beredning, med omsorgsnämndens ordförande 

och nu även i omsorgsnämnden. Det finns ännu inget väckt ärende i 

kommunstyrelsen om en plan B. Plan B handlar som jag ser det 

mycket om att finna en alternativ plats, allt annat lika. Vi vet att det 

finns andra platser i kommunen där den framtagna ritningen kan 

appliceras. Men då krävs alltså en ny projektering och frågan är ju då 

när det i så fall skulle vara aktuellt att starta en sådan.   

 

2. Att demografin skulle visa att vi behöver ett nytt vård- och 

omsorgsboende redan idag stämmer inte. Just nu är vi i en god balans 

mellan kö och antalet tillgängliga platser. Väntetiden i kön till en 

plats har legat på lägre nivåer sen september 2020, jämfört med andra 

och tredje kvartalet 2020, då det var längre väntan. I dagsläget finns 8 

beviljade biståndsbeslut och personer som alltså står i kö, varav 4 har 

tackat nej. Sen har vi 11 ansökningar, så totalt finns 15 personer i 

behov av voboplats idag. Vidare om demografin, så har prognosen 

där förändrats. Tidigare talades om en puckel som skulle komma, den 

är borta. 40-talisterna är många men 50-talisterna färre, alltså jämnas 

den ut. Istället är det en ständigt stigande kurva vi har framöver, tex 

2023 finns statistiskt sett 12 fler personer i behov av boende, och när 

vi närmar oss 2028 är behovet väldigt tydligt. Skulle det uppstå ett 

plötsligt behov redan idag, någon form av plötslig kris, så finns vissa 

lösningar där Ljusdalshem upplåter trygghetsboendeplatser och 

Källbacka låter rum som tidigare var för boende, bli det igen. 

 

3. Ljusdals kommun har inget avtal med något företag som bedriver 

timmeromlastning, dessa företag har avtal med Trafikverket." 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Lena 

Svahn (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L), Kennet 

Hedman (M), László Gönczi (MP) och Gunnar Eriksson (S).  
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 36 Dnr 00077/2021  

Fyllnadsval av uppdrag som 1:vice ordförande i 
omsorgsnämnden efter Maud Jonsson (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Per-Gunnar Larsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 

ordförande i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Per-Gunnar Larsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i 

omsorgsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Per-Gunnar Larsson 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 37 Dnr 00080/2021  

Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter 
Helena Brink (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Thomas Evensson (M) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Brink (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i utbildnings-

nämnden. Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Thomas Evensson (M) väljs till ledamot i 

utbildningsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Thomas Evensson 

Utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 38 Dnr 00111/2021  

Avsägelse från Stina Berg (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Stina Berg (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Pernilla Färlin (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Pernilla Färlin (M) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Stina Berg, Pernilla Färlin 

Kommunstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 39 Dnr 00112/2021  

Avsägelse från Lasse Bergqvist (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i 
samhällsservicenämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lasse Bergqvist (L) entledigas från sina uppdrag. 

 

2. Lennart Rohdin (L) väljs till ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lasse Bergqvist (L) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Lennart Rohdin (L) väljs till ny ersättare i 

samhällsservicenämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lasse Bergqvist, Lennart Rohdin 

Samhällsservicenämnden 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 40 Dnr 00132/2021  

Avsägelse från Thomas Evensson (M) som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Thomas Evensson (M) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2.  Stefan Bergen (M) väljs till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i 

 omsorgsnämnden. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Evensson (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ledamot tillika 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Stefan Bergen (M) väljs till ny ledamot tillika 2:e vice 

ordförande i omsorgsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Stefan Bergen kan väljas till ledamot i 

omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden frågar om Stefan Bergen kan väljs till 2:e vice ordförande i 

omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Thomas Evensson, Stefan Bergen 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister, Löneenheten 
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§ 41 Dnr 00118/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 

skriver hon: 

 

”Ljusdals kommun behöver en långsiktigt och målmedveten satsning på 

träbyggnader. En offensiv träbyggnadsstrategi är en del av att skapa en 

attraktiv kommun med fokus på såväl bevarandet av landsbygdsbilden som 

ekonomisk tillväxt. Vi menar att ett ökat byggande i trä stärker dels det 

miljö- och klimatarbete som görs idag, dels främjar såväl näringsliv som 

arbetstillfällen. En satsning på träbyggandet är en väl investerad satsning på 

kommunens ekonomi. Strategin ska omfatta kommunen och de 

kommunägda bolagen. 

 

Att nyttja trä som material är klimatsmart i och med att det är förnyelsebart, 

lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är 

energieffektiva. Även många lokala kretsar inom Naturskyddsföreningen 

inklusive den i Ljusdal är positivt inställda till att byggandet av trä i Sverige 

ökar i och med att klimatpåverkan minskar när man bygger i trä istället för 

betong. 2004 påbörjades ett arbete nationellt där man fokuserade på att öka 

användandet av trä och träprodukter i byggandet med visionen: Om 10-15 år 

är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige.  

 

Vi vill se en träbyggnadsstrategi för att: 

 

 Värna tidigare generationers kunskap och medverka till 

landsbygdsbilden 

 Stödja de lokala träindustriföretagen vilket kan generera fler 

arbetstillfällen 

 Koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent i byggprocessen 

då trä används istället för andra material och träet fortsätter lagra 

koldioxid under hela husets livslängd 
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 Värna om bygdens kulturmiljö som ger människor en känsla av 

trygghet, igenkänning och hemkänsla 

 

Genom att stimulera ett klimatsmart byggande och arbeta strategiskt för 

träbyggnadsindustrin är målet primärt att verka för ett hållbart samhälls-

byggande samt att öka antalet lokala arbetstillfällen inom branschen. För oss 

är det väsentligt att allt som byggs inom Ljusdals kommun ska, så långt det 

är möjligt, bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och ge 

goda livsbetingelser för alla. 

 

Vår vision är att Ljusdals kommun ska växa. Genom att satsa på en lokal 

träbyggnadsstrategi stärker vi arbetet för hållbar byggnation, hållbar 

samhällsplanering och vårdande av kulturarv. Ett växande Ljusdal! 

 

Liberalerna yrkar på att: 

 

 Ljusdals kommun tar fram en strategi för att öka användandet av 

träprodukter vid byggandet i kommunens och de kommunägda 

bolagens regi  

 Valet av byggnadsmaterial ska utgå från möjligheten av inlagring av 

koldioxid vid renovering och nybyggnation 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 00133/2021  

Avsägelse från Pernilla Färlin (M) som ersättare i 
Ljusdal Energibolag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal 
Vatten AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal 
Energi Försäljning AB och Ljusdal Renhållning AB. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Pernilla Färlin (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

 

2. Christina Sundell (M) väljs till ny ersättare. 

 

3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Färlin (M) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 

Ljusdal Energibolag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal 

Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Energi Försäljning AB och Ljusdal 

Renhållning AB. 

 

Ordföranden frågar om Pernilla Färlin kan beviljas entledigande från sina 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Christina Sundell (M) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Christina Sundell 

Ljusdal Energikoncern 

Förtroendemannaregister 
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§ 43 Dnr 00143/2021  

Avsägelse från Markus Evensson (S) gällande samtliga 
politiska uppdrag i Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Markus Evensson (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

 

2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har begärt entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Markus Evensson kan beviljas entledigande från sina 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson 

Löneenheten 

Förtroendemannaenheten 

Länsstyrelsen 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 mars 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 mars 2021 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 


i laga ordning kungjort. 


 


Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts två avsägelser. Ordföranden 


frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att samhällsservicenämnden har fattat beslut om att avslå ett 


medborgarförslag gällande namngivning av parken på Kyrkogatan i Ljusdal- dnr 


00329/2020. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor ställs. 


 


Ledamöternas korta frågor 


Inga frågor ställs. 
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§ 34 Dnr 00085/2021  


Fråga från Maria Molin (M) till arbetsmarknads och 
socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Frågan anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Maria Molin (M) har ställt en fråga till arbetsmarknads- och socialnämndens 


ordförande: 


 


"Vid föregående kommunfullmäktige ställde jag en interpellation till Ove  


Schönning. Jag fick då ett svar som inte alls överensstämde med det beslut 


man tidigare tagit i nämnden. Detta var förvånande eftersom vi arbetar efter 


en speciell demokratisk ordning då det gäller beslutsfattande. Min upplevelse 


är att ett beslut tagits i nämnden och sedan hade Ove Schönning tagit ett helt 


nytt beslut utan att förankra detta i nämnden.  


 


Jag önskar nu en förklaring till hur detta har gått till. Har ni tagit ett nytt 


beslut i nämnden? 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar 


på frågan: 


 


Ärendet behandlades i nämnden tre gånger under hösten. Uppdraget som 


gavs till förvaltningen var att skapa en fritidsbank som inte fick kosta 


nämnden något. Beslutet som nämnden fattade var att starta fritidsbanken 


som ett försök. En fulländad redogörelse av ekonomin kunde vid det tillfället 


inte ges, tex fanns inte exakt uppgift på hur stor hyran skulle bli. Det som 


sades på nämnden var att nämnden inte skulle få ökade kostnader på grund 


av fritidsbanken och därför beslutade nämnden att verksamhetens status/ 


ekonomi skulle återrapporteras senast i september. 


 


När ordföranden svarade på Maria Molins interpellation i ämnet i januari 


hade Arbetsförmedlingen dragit tillbaka extratjänsterna vilket hade gjort att 


förvaltningen hade fått räkna om för att matcha det beslut som togs av 


nämnden. Dagen efter kommunfullmäktiges sammanträde i januari fick 


nämnden besked om den ändrade ekonomiska rapporten. Den ekonomiska 
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redogörelsen gav dock samma resultat som på decembernämnden, att det 


inte kommer att ta ekonomiska resurser av nämnden. Nämnden beslutade då, 


efter yrkande från Moderaterna, att på grund av ändrade förutsättningar i den 


ekonomiska kalkylen har det medfört att finansieringen har förändrats sedan 


det första beslutet togs den 15 december 2020. Detta ska tillföras 


beslutsunderlaget. Fritidsbanken ska startas enligt tidigare plan. 


 


Debatt äger rum med inlägg från Ove Schönning (S) och Maria Molin (M).  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 35 Dnr 00049/2021  


Interpellation från Bodil Eriksson (LB) om varför det 
inte finns en plan B för byggnation av ett demens-
boende. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har ställt följande interpellation: 


 


"Ljusdals kommun har under flera år lagt ner ett stort antal vård- och 


omsorgsboende. Resultatet ser vi nu, nämligen köer till boende. Kommunen 


har satsade stort på trygghetsboende som har visat sig inte var de trygghets-


boende som vi trodde. Det finns gamla och sjuka med hemtjänst upp till sju 


gånger per dag. Olika människor kommer och går i din lägenhet. Hur många 


vet du inte. Otryggheten att hela tiden ha okända människor i ditt hem, 


skapar otrygghet.  


 


Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor: 


1. Varför har inte kommunstyrelsen initierat en plan B för byggnation 


av ett demensboende? 


2. Demografin talar sitt tydliga språk, ett demensboende behövs redan 


idag. Finns det en plan var man tänker placera gamla och sjuka när 


platser på de befintliga boendena saknas? 


3. Överklagande på de två detaljplanerna Östernäs och Kläppa kan dra 


ut på tiden och i det värsta sceneriet dröja många år innan något 


demensboende kan påbörjas på Östernäs. Har kommunen för avsikt 


att bara säga upp avtalet med timmeromlastningen för att få till stånd 


ett demensboende på Östernäs?" 


 


Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 


interpellationen: 


 


"Omsorg för våra äldre är en oerhört viktig och prioriterad fråga i Sverige 


och så också i Ljusdal. Äldreomsorgen i Ljusdal har fått en utökad budget 


2021 för att möta de behov vi har. Regeringen har skjutit till pengar både för 


verksamhet samt för att satsa på utbildning av personal. 
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Vi har idag 222 voboplatser i kommunen och ca 20 korttidsplatser. Utöver 


detta har vi 174 lägenheter i trygghetsboende. Dessa trygghetsboenden har 


blivit en succé och har skapat den situation vi har eftersträvat i 10 år, där 


personer i pensionsålder lämnar sina villor till förmån för t ex barnfamiljer.  


Dina frågor ska nu besvaras. 


 


1. Kommunstyrelsen har ett flertal gånger diskuterat situationen med 


den överklagade detaljplanen och hur projekteringen av det nya vård- 


och omsorgsboendet ligger i plan. Trots att det inte finns något beslut 


kring en eventuell plan B så förs dessa diskussioner inom 


kommunstyrelsens beredning, med omsorgsnämndens ordförande 


och nu även i omsorgsnämnden. Det finns ännu inget väckt ärende i 


kommunstyrelsen om en plan B. Plan B handlar som jag ser det 


mycket om att finna en alternativ plats, allt annat lika. Vi vet att det 


finns andra platser i kommunen där den framtagna ritningen kan 


appliceras. Men då krävs alltså en ny projektering och frågan är ju då 


när det i så fall skulle vara aktuellt att starta en sådan.   


 


2. Att demografin skulle visa att vi behöver ett nytt vård- och 


omsorgsboende redan idag stämmer inte. Just nu är vi i en god balans 


mellan kö och antalet tillgängliga platser. Väntetiden i kön till en 


plats har legat på lägre nivåer sen september 2020, jämfört med andra 


och tredje kvartalet 2020, då det var längre väntan. I dagsläget finns 8 


beviljade biståndsbeslut och personer som alltså står i kö, varav 4 har 


tackat nej. Sen har vi 11 ansökningar, så totalt finns 15 personer i 


behov av voboplats idag. Vidare om demografin, så har prognosen 


där förändrats. Tidigare talades om en puckel som skulle komma, den 


är borta. 40-talisterna är många men 50-talisterna färre, alltså jämnas 


den ut. Istället är det en ständigt stigande kurva vi har framöver, tex 


2023 finns statistiskt sett 12 fler personer i behov av boende, och när 


vi närmar oss 2028 är behovet väldigt tydligt. Skulle det uppstå ett 


plötsligt behov redan idag, någon form av plötslig kris, så finns vissa 


lösningar där Ljusdalshem upplåter trygghetsboendeplatser och 


Källbacka låter rum som tidigare var för boende, bli det igen. 


 


3. Ljusdals kommun har inget avtal med något företag som bedriver 


timmeromlastning, dessa företag har avtal med Trafikverket." 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Lena 


Svahn (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L), Kennet 


Hedman (M), László Gönczi (MP) och Gunnar Eriksson (S).  
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Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


11(19) 


Datum 


2021-03-29 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 36 Dnr 00077/2021  


Fyllnadsval av uppdrag som 1:vice ordförande i 
omsorgsnämnden efter Maud Jonsson (L) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Per-Gunnar Larsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 


ordförande i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ska därför göras.  


Yrkanden 


Stina Michelson (S): Per-Gunnar Larsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i 


omsorgsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Per-Gunnar Larsson 


Omsorgsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 37 Dnr 00080/2021  


Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter 
Helena Brink (M) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Thomas Evensson (M) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Helena Brink (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i utbildnings-


nämnden. Fyllnadsval ska därför göras.  


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Thomas Evensson (M) väljs till ledamot i 


utbildningsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Thomas Evensson 


Utbildningsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 38 Dnr 00111/2021  


Avsägelse från Stina Berg (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Stina Berg (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Pernilla Färlin (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


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


kommunstyrelsen.  


 


Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Pernilla Färlin (M) väljs till ny ersättare i 


kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Stina Berg, Pernilla Färlin 


Kommunstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 39 Dnr 00112/2021  


Avsägelse från Lasse Bergqvist (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i 
samhällsservicenämnden. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lasse Bergqvist (L) entledigas från sina uppdrag. 


 


2. Lennart Rohdin (L) väljs till ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Lasse Bergqvist (L) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige och ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Maud Jonsson (L): Lennart Rohdin (L) väljs till ny ersättare i 


samhällsservicenämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lasse Bergqvist, Lennart Rohdin 


Samhällsservicenämnden 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 40 Dnr 00132/2021  


Avsägelse från Thomas Evensson (M) som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 
Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Thomas Evensson (M) beviljas entledigande från sina uppdrag. 


 


2.  Stefan Bergen (M) väljs till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i 


 omsorgsnämnden. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Thomas Evensson (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 


ledamot tillika 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Stefan Bergen (M) väljs till ny ledamot tillika 2:e vice 


ordförande i omsorgsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Stefan Bergen kan väljas till ledamot i 


omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden frågar om Stefan Bergen kan väljs till 2:e vice ordförande i 


omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Thomas Evensson, Stefan Bergen 


Omsorgsnämnden 


Förtroendemannaregister, Löneenheten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 41 Dnr 00118/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 


skriver hon: 


 


”Ljusdals kommun behöver en långsiktigt och målmedveten satsning på 


träbyggnader. En offensiv träbyggnadsstrategi är en del av att skapa en 


attraktiv kommun med fokus på såväl bevarandet av landsbygdsbilden som 


ekonomisk tillväxt. Vi menar att ett ökat byggande i trä stärker dels det 


miljö- och klimatarbete som görs idag, dels främjar såväl näringsliv som 


arbetstillfällen. En satsning på träbyggandet är en väl investerad satsning på 


kommunens ekonomi. Strategin ska omfatta kommunen och de 


kommunägda bolagen. 


 


Att nyttja trä som material är klimatsmart i och med att det är förnyelsebart, 


lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är 


energieffektiva. Även många lokala kretsar inom Naturskyddsföreningen 


inklusive den i Ljusdal är positivt inställda till att byggandet av trä i Sverige 


ökar i och med att klimatpåverkan minskar när man bygger i trä istället för 


betong. 2004 påbörjades ett arbete nationellt där man fokuserade på att öka 


användandet av trä och träprodukter i byggandet med visionen: Om 10-15 år 


är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige.  


 


Vi vill se en träbyggnadsstrategi för att: 


 


 Värna tidigare generationers kunskap och medverka till 


landsbygdsbilden 


 Stödja de lokala träindustriföretagen vilket kan generera fler 


arbetstillfällen 


 Koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent i byggprocessen 


då trä används istället för andra material och träet fortsätter lagra 


koldioxid under hela husets livslängd 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 Värna om bygdens kulturmiljö som ger människor en känsla av 


trygghet, igenkänning och hemkänsla 


 


Genom att stimulera ett klimatsmart byggande och arbeta strategiskt för 


träbyggnadsindustrin är målet primärt att verka för ett hållbart samhälls-


byggande samt att öka antalet lokala arbetstillfällen inom branschen. För oss 


är det väsentligt att allt som byggs inom Ljusdals kommun ska, så långt det 


är möjligt, bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och ge 


goda livsbetingelser för alla. 


 


Vår vision är att Ljusdals kommun ska växa. Genom att satsa på en lokal 


träbyggnadsstrategi stärker vi arbetet för hållbar byggnation, hållbar 


samhällsplanering och vårdande av kulturarv. Ett växande Ljusdal! 


 


Liberalerna yrkar på att: 


 


 Ljusdals kommun tar fram en strategi för att öka användandet av 


träprodukter vid byggandet i kommunens och de kommunägda 


bolagens regi  


 Valet av byggnadsmaterial ska utgå från möjligheten av inlagring av 


koldioxid vid renovering och nybyggnation 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 00133/2021  


Avsägelse från Pernilla Färlin (M) som ersättare i 
Ljusdal Energibolag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal 
Vatten AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal 
Energi Försäljning AB och Ljusdal Renhållning AB. 
Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Pernilla Färlin (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


 


2. Christina Sundell (M) väljs till ny ersättare. 


 


3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Pernilla Färlin (M) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 


Ljusdal Energibolag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal 


Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Energi Försäljning AB och Ljusdal 


Renhållning AB. 


 


Ordföranden frågar om Pernilla Färlin kan beviljas entledigande från sina 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Christina Sundell (M) väljs till ny ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Christina Sundell 


Ljusdal Energikoncern 


Förtroendemannaregister 
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§ 43 Dnr 00143/2021  


Avsägelse från Markus Evensson (S) gällande samtliga 
politiska uppdrag i Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Markus Evensson (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


 


2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 


Sammanfattning av ärendet 


Markus Evensson (S) har begärt entledigande från samtliga politiska 


uppdrag i kommunen. 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Markus Evensson kan beviljas entledigande från sina 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Markus Evensson 


Löneenheten 


Förtroendemannaenheten 


Länsstyrelsen 


 





