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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 maj 2022. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 20 maj 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 en 

motion och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Anna Berg Andersson och Anna-Lena Wall ställer frågor om hur planen ser ut för 

situationen inom äldreomsorgen, som enligt frågeställarna är katastrofal: 

 

Delade turer- När ska de tas bort? Hur jobbar man för det? 

Sjukfrånvaro- Hur jobbar man med den? 

Heltid som norm- många går ner i tid för man orkar inte arbeta heltid. Finns det någon 

plan för att man ska orka det? 

Personalrekrytering- Hur ska vi kunna rekrytera mer personal inom omsorgen och vad 

har ni för strategi för det? 

Språket- Krav på bättre svenska, finns det någon utbildningsplan? 

Lönerna- Kommer ni satsa på att höja lönerna för att locka mer/behålla personal? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågorna. 

 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Inga frågor har inkommit. 
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§ 61 Dnr 00179/2022  

Avsägelse från Robert Wetterqvist (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgs-
nämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Robert Wetterqvist (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag som 

 ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 

 

2.  Sven Persson (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

3.  Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i valnämnden. 

 

4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Robert Wetterqvist (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag som 

ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Sven Persson (SD) väljs till ersättare i omsorgs-

nämnden. Jens Furuskog (SD) väljs till ersättare i valnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.  

Beslutsexpediering 

Akt, De valda, Robert Wetterqvist 

Omsorgsnämnden 

Valnämnden, Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 62 Dnr 00426/2021  

Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda i Ljusdals kommun 2023-2026 (Arvodesbe-
stämmelser) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 

 kommun 2023-2026 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen har efter årsskiftet arbetat med ett förslag till reglemente för 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2023-2026. 

Förslag har avlämnats.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 84 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 58 

Valberedningens protokoll 6 april 2022 

Förslag till reglemente 6 april 2022 

Nu gällande reglemente, reviderat av KF 4 maj 2020 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C), Marit Holmstrand (S), Jonas Rask 

Samuelsson (C) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Fredrik Röjd (LB): Ärendet ska återremitteras. Det nuvarande reglementet 

ska gälla. 

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP): Nämndsordförandenas 

arvoden inte ska höjas utan kvarstå vid 47,5% av riksdagsarvodet.  

 

Irene Jonsson (S): Avslag på Fredrik Röjds yrkande om återremiss.  

 

kf 20220530
(Signerat, SHA-256 9054D5BBA4AB5BB4DC03BC39874C3FCAC04707335F45CB37D18DFB0A26550782)

Sida 8 av 42



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

9(41) 

Datum 

2022-05-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yvonne Oscarsson (V):  

 

1.Arvodet till nämndordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 

2:e vice ordförande ska vara 50 procent istället för föreslagna 55 procent. 

 

2.Oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för posten ska fördelas 

utifrån mandat.  

 

Jonas Rask Samuelsson (C) och Marit Holmstrand (S): Avslag på Yvonne 

Oscarssons yrkande om att avskaffa oppositionsrådsposten och att pengarna 

för posten ska fördelas utifrån mandat.  

 

Pernilla Färlin (M): Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande om att arvodet till 

nämndsordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 2:e vice 

ordförande ska vara 50 procent istället för föreslagna 55 procent. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Lászlò Gönczi (MP): Bifall till Yvonne 

Oscarssons yrkande om att oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för 

posten ska fördelas utifrån mandat.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Fredrik Röjds 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

yrkandet. 

 

Ordföranden ställer Irene Jonssons m fl yrkande om 55% arvode mot 

Yvonne Oscarssons m fl yrkande om 50% arvode och mot László Gönczis 

yrkande om 47,5% arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutat bifalla Irene Jonssons m fl yrkande.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande utser Irene Jonssons m fl yrkande om 55% 

arvode till huvudförslag.  

 

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Yvonne 

Oscarssons m fl yrkande om 50% mot Lászlò Gönczis yrkande om 47,5% i 

arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Yvonne 

Oscarssons yrkande till motförslag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för Irene Jonssons m fl yrkande om 55%, Nej-röst för Yvonne 

Oscarssons m fl yrkande om 50%. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 26 Ja-röster mot 12 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 

Irene Jonssons yrkande om 55% i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 

Breslin (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Nouh Baravi (S), 

Gunnar Eriksson (S), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Helena Emanuelsson Brink (C), Maud 

Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per 

Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson 

(SD) och Magnus Nyholm (SD) röstar Ja. 

 

Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin 

(M), Kjell Israelsson (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela 

Gustavsson (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten 

Hellström (LB) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 

 

Reservationer 

 

Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Kennet 

Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M) och 

Roger Kastman (KD) reserverar sig mot beslutet att arvodet till 

nämndordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 2:e vice 

ordförande ska vara 55% 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande om att oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för posten 

ska fördelas utifrån mandat. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja- röst för avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst bifall till 

Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
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Omröstningsresultat 

 

Med 32 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 

Yvonne Oscarssons yrkande om att avskaffa oppositionsrådsposten och att 

pengarna istället ska fördelas utifrån mandat. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 

Breslin (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 

Nouh Baravi (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Birgitta 

Backman (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lind (S), Kennet Hedman (M), Maria 

Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M), Solange Nordh (C), 

William Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), 

Helena Emanuelsson Brink (C), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), 

Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Jens Furuskog 

(SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD), Magnus Nyholm (SD) och 

Roger Kastman (KD) röstar Ja. 

 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Fredrik 

Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Torsten Hellström (LB) röstar 

Nej. 

Reservationer 

 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Fredrik 

Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Torsten Hellström (LB) 

reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att avskaffa 

oppositionsrådsposten och att pengarna istället ska fördelas utifrån mandat. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag till arvodesreglemente i övrigt. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Författningssamling 

Löneenheten 
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§ 63 Dnr 00170/2021  

Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

 krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 

 förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 

 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 

 invånare 

Sammanfattning av ärendet 

Stämman för Kommuninvest ekonomisk förening, där Ljusdals kommun är 

en av medlemmarna, beslutade 2020 om höjning av medlemmarnas 

kapitalinsats för åren 2021-2024 (från 900 kronor till 1300 kronor per 

invånare). Detta beslutades för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 

kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 

kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.  

 

Vid stämman beslutades även att upplösa och återbetala tidigare utgivna 

förlagslån från medlemmarna till föreningen. Dessa lån erbjöds 

medlemmarna att omvandla till kapitalinsats vilket Ljusdals kommun 

accepterade. Det finansierade den höjda kapitalinsatsen för 2021 samt delar 

av insatsen 2022. 

 

Det återstår således för Ljusdals kommun att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 

ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 

2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per 

invånare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 73 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 44 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 00122/2022  

Aktieägartillskott Inlandsbanan 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ett ovillkorat aktieägartillskott till Inlandsbanan AB beviljas med 644 238 

 kronor.  

 

2.  Kapitalinsatsen finansieras med rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanan AB har till ägarkommuner inkommit med en hemställan om ett 

ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor för att hantera likviditets-

problem. För Ljusdals kommun motsvarar aktieägartillskottet utifrån ägar-

andel 644 238 kronor.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att hemställan från Inlandsbanan AB 

är nödvändig för bolagets fortlevnad och ställer sig positiv till förslaget. Mot 

denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun 

beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott.  

 

Kapitaltillskottet finansieras med rörelsekapital och ökar finansiella till-

gångar med motsvarande. Denna transaktion är således inte resultatpå-

verkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 74 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 43 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Begäran från Inlandsbanan AB 7 april 2022 

Kopia av aktieägartillskott 7 april 2022 

Yrkanden 

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

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 
Akt 

Inlandsbanan 

Ekonomichefen 
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§ 65 Dnr 00086/2022  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda 

 ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

2. Ljusdals kommun tillstyrker att Kommunalförbundets årsredovisning för 

 verksamhetsår 2021 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som består av nio medlems-

kommuner varav Ljusdals kommun är en.  

 

Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp 

Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp 

Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal. 

 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för 

sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 

medlemskommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 76 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 45 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Årsredovisning 2021, 11 mars 2022 

Revisionsberättelse 2021, 11 mars 2022 

Granskningsrapport årsredovisning 2021, 11 mars 2022 

Granskning av god ekonomisk hushållning, 11 mars 2022 

Protokoll direktionsmöte, 11 mars 2022 

Yrkanden 

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

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Inköp Gävleborg 
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§ 66 Dnr 00117/2022  

Årsredovisning Stiftelsen Närljus 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Stiftelsen Närljus årsredovisning för verksamhetsår 2021 läggs med 

 godkännande till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av 

kommunen och det lokala näringslivet.  

 

Stiftelsen Närljus har upprättat årsredovisning 2021.  

 

Årsredovisning 2021 

Stiftelsen är under avveckling och någon verksamhet har inte bedrivits under 

året. Styrelsen har 2021 bestått av fyra ledamöter, utsedda av Ljusdals 

kommun. Närljus hyrde kontorsytor på Åkerstagatan 2D i Ljusdal till och 

med 31 januari 2021. Ljusdals kommun har under året registrerat varumärket 

Närljus hos Patent- och Registreringsverket. 

 

Kostnader, som avser Ljusdals kommun har fakturerats vidare dit. En avgift 

till Kammarkollegiet för permutation, som betalades 2020, har återbetalats 

under 2021 och övrig intäkt under året är en utbetalning av konsoliderings-

medel från Fora. Stiftelsen har under verksamhetsår 2021 förbrukat 

kvarvarande eget kapital. 

 

Revisionsberättelse 

Av kommunen utsedd revisor i Stiftelsen Närljus, har granskat den 

verksamhet som bedrivits under år 2021 med biträde av PwC. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Revisorns övergripande bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag 

enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
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kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen bedöms vara upprättad 

enligt årsredovisningslagen. 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  

Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i Stiftelser som kommunen är ägare 

till. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. 

  

Kommunstyrelsens uppsikt över Stiftelsen Närljus utövas dels genom 

representation i styrelsen, dels genom att kommunen sköter den löpande 

redovisning samt genom att ta del av budget och verksamhetsplan, 

delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 

i övrigt utfört under året är det förvaltningens bedömning att verksamheten 

under 2021 bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 

sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 77 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 46 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Närljus årsredovisning 4 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 67 Dnr 00123/2022  

Införande av visselblåsarfunktion i Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Inrättandet av en intern visselblåsarfunktion enligt funktion beskrivet i 

 beslutsunderlaget godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige: Lagen 

(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 

(härefter benämnd visselblåsarlagen). Lagen utgår från EU:s nya vissel-

blåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare 

lagstiftning. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 

av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att 

de kommer fram men även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 

av information om missförhållanden som strider mot EU-rätten.  

 

Lagen kräver, för kommuners del, att det inrättas interna rapporterings-

kanaler för visselblåsning som ska vara på plats 17 juli 2022. Kommuner får 

dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner och 

med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.  

 

Ett flertal kommuner (Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker 

och Söderhamn) har tillsammans en pågående upphandling av en extern 

tjänst för mottagning och rapportering samt möjlighet till utredning av 

visselblåsarärenden inom de upphandlade kommunerna med tillhörande 

bolag. Planen är att avtalsstart ska vara 15 juni 2022. Den kommande externa 

aktören ska kunna ta emot anmälningar enligt visselblåsarlagen, både digitalt 

men även via telefon eller personligt möte. Den externa aktören ska bland 

annat ta emot anmälningar, göra en bedömning av de inkomna anmälning-

arna och återrapportera dessa till kommunen. Kommunen kan i vissa fall låta 

den externa aktören utreda visselblåsarärenden. 

 

Ljusdals kommun behöver härtill inrätta en intern funktion och arbets-

ordning för hantering av de ärenden som mottas från den externa aktören. 

HR-enheten kommer att vara kommunens väg in för visselblåsarärenden. En 

central intern utredningsfunktion kommer att bestå av HR-enheten, 

kommunjurist och utifrån behov annan nödvändig kompetens såsom 
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exempelvis; ekonomichef, chef för kommunkansliet, förvaltningschef med 

flera. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

inrättande av intern visselblåsarfunktion.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 100 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 36 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Solange Nordh (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 68 Dnr 00222/2021  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2021 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 78 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 16 februari 2022, § 25 

Bilagor 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 69 Dnr 00171/2020  

Rutin Rätt till heltid- upphävande av tidigare beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Det politiska beslutet om rätt till heltid upphävs. 

 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bestämma datum för när 

 beslutet verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Redan 2014 fattade politikerna i Ljusdals kommun beslut om att arbeta för 

att öka sysselsättningsgraden från deltid till heltid för anställda. Uppdraget 

innebar de kommande fyra åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera 

budgetfrågor kring detta beslut. 

 

Parallellt med detta slöts en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationen Kommunal år 2016 ett central kollektivavtal där 

målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 

verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och 

har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 

 

Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 

första kvartalet 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till 

heltid ska upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka 

antalet heltidstjänster i kommunen. 

  

Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs av 

HR-chef att arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att 

på så sätt förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade 

samt ges möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. 

Vid förhandlingen var förslaget att beslutet om rätt till heltid ska upphöra 

från 2022-03-01. Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden 

föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger 

förvaltningen i uppdrag att bestämma datum för verkställighet. 

 

Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ärendet tas 

vidare till kommunstyrelsen för beslut 
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Jäv 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 87 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 mars 2022 

Protokoll MBL § 11 16 februari 2022 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 11 

Yttrande från SSN 13 april 2022 

Yttrande från ASN 26 april 2022 

Yttrande från ON 28 april 2022 

Yttrande från UN 29 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Solange Nordh (C): Kommunstyrelsens förslag nr 1 avslås. 

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (M) gör ett inlägg i debatten 

och yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  

 

Pernilla Färlin (M): Kommunstyrelsens förslag nr 1 avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag nummer 1 mot Solange 

Nordhs m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag nummer 2 mot Lászlò 

Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kennet Hedman (M), Maria 

Molin (M), Pernilla Färlin (M) och Kjell Israelsson (M) reserverar sig mot 

beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag nummer 1.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen för verkställande  
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§ 70 Dnr 00118/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

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 kommun-

ägda bolagen. 

 

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

lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är energi-

effektiva. 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 använd-

andet 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2021 § 41 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till enheten för strategisk 

och hållbar utveckling, ESHU. 

 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 

relevanta enheter inom Ljusdals kommunkoncern har fått uttala sig om för- 

och nackdelar. Sammanfattningsvis ställer man sig positiv till en strategi, 

men påpekar att den bör utformas inom ramen för Agenda 2030 och läggas 

in i verksamhetsplaneringen 2023 som ett konkret uppdrag för samtliga 

förvaltningar. Resurser för att ta fram och följa upp strategin ska därmed 

också finnas med i budget 2023, hos de nämnder och förvaltningar som 

berörs av strategin.  

 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår: 

1. Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta fram en 

 träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 

2. Strategin ska bestå av uppdrag som läggs in i 2023 års verksamhets-

 planering. 
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3. Kostnaden för arbetstiden som krävs för att ta fram, samordna och följa 

 upp strategin ska finnas med i budget för 2023 på relevanta förvaltningar.  

4. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att offentlig sektor har en viktig roll för att öka 

byggandet i trä. De kan driva på utvecklingen genom offentlig upphandling 

vid byggande, som ansvariga för strategiska styrdokument i egna bolag och i 

en myndighetsroll.  

 

Att bygga i trä är framtiden. Det är flexibelt, klimatsmart, ger sunda hus och 

arbetstillfällen.  

 

En träbyggnadsstrategi bör tas fram inom ramen för Agenda 2030 i enlighet 

med enheten för Strategiskt och Hållbar Utvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, §  

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022 

Förslag till beslut 8 april 2022 

Yttrande från ESHU 28 februari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 7 april 2021, § 41 

Motion 11 mars 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Maud Jonsson (L), Jonas Rask Samuelsson (C) och 

Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

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

och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 00057/2022  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 33 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att kostnaden för att  montera en 

dörröppnare är 44 535 kronor vilket på Ljusdalshems 220 portar skulle ge en 

totalkostnad på 9 797 700 kronor (en samlad upphandling skulle kunna ge ett 

lägre pris). Bolaget kan inte dra av moms då det i första hand rör 

bostadsfastigheter.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 

övervägande skriver hon att Ljusdalshem i sitt yttrande skriver att kostnaden 

för att montera en dörröppnare är 44 535 kronor.  

 

Ljusdalshem har 220 portar vilket ger en kostnad på 9 797 700 kronor. 

 

På trygghetsboenden, omsorgsboenden samt på vissa fastigheter finns 

dörrautomatik.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 83 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 59 

Förslag till beslut 8 april 2022 

Yttrande med bilaga från Ljusdalshem, 21 mars 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 33 

Motion 23 februari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Marie-Louise Hellström (LB) och Fredrik Röjd (LB): Bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.   

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 72 Dnr 00380/2021  

Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 152 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 

yttrande. Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden ställer sig 

positiv till en utredning av möjligheterna till hantering och tvätt av 

arbetskläder i kommunen. Vidare är nämnden positiv till att skapa 

arbetstillfällen i Ljusdals kommun under förutsättning att tjänsten inte blir 

dyrare och håller de hygienkrav som finns.       

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 

sitt övervägande skriver hon att en utredning bör göras för att utreda 

möjligheterna till hantering av tvätt och arbetskläder i kommunen. 

 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 

kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 

hygienkrav som finns. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 12 maj 2022, § 81 att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 81 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 63 

Förslag till beslut 6 april 2022 

Yttrande från omsorgsnämnden 22 februari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 152 

Medborgarförslag 8 november 2021 

kf 20220530
(Signerat, SHA-256 9054D5BBA4AB5BB4DC03BC39874C3FCAC04707335F45CB37D18DFB0A26550782)

Sida 30 av 42



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(41) 

Datum 

2022-05-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 73 Dnr 00394/2021  

Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 

söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 157 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Vatten AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Vatten AB skriver 22 mars 2022 i sitt yttrande att utredning om nya 

verksamhetsområden för kommunalt VA är inte VA-huvudmannens ansvar. 

Detta ska hanteras inom den övergripande kommunala planeringen, till 

exempel i den kommunala VA-planen.  

 

Utifrån bifogat material, finner Ljusdal Vatten AB det svårt att avgöra vilka 

områden det handlar om, men enligt bolagets kännedom hanteras bebyggelse 

i detta område i kommunens VA-plan.    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande skriver hon att fastigheter som är belägna utanför 

verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar för att ordna VA-

försörjning på egen hand, med en så kallad enskild anläggning. Det är 

fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande 

myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan 

ske till miljöenheten.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 82 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 64 

Förslag till beslut 5 april 2022 

Yttrande från Ljusdal Vatten AB 22 mars 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 157 

Medborgarförslag 15 november 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 
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§ 74 Dnr 00178/2022  

Medborgarförslag gällande friskvårdsarbete 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige där 

förslagsställaren föreslår att kommunen ska besluta att de 

friskvårdssatsningar som AB Ljusdalshem ger sina anställda även ska gälla 

kommunens anställda.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

Kommunstyrelsen 
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§ 75 Dnr 00173/2022  

Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där 

förslagsställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss 

till och från Ramsjö.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 00167/2022  

Medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid 
kyrkogården i Ljusdal  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid kyrkogården i 

Ljusdal har inlämnats.  

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska göra en iläggningsplats för båtar och 

flottar vid kyrkogården i Ljusdal. Detta skulle även vara bra ur 

räddningstjänstens synvinkel om det händer en olycka så går det fort att 

sjösätta en båt eller vattenskoter.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällsservice-

nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden  

Förslagsställaren 
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§ 77 Dnr 00166/2022  

Medborgarförslag gällande arbetsskor för 
vårdanställda 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver att det inte är rimligt att vårdpersonal ska behöva 

stå för sina arbetsskor själva. Det borde vara i kommunfullmäktiges intresse 

att åtminstone införa ett bidrag till arbetsskor för alla. Bra skor kan hjälpa till 

med att hålla ner sjukskrivningarna.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 78 Dnr 00162/2022  

Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 

Kyrksjön. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 

de befintliga.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 00184/2022  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion gällande körkortsbidrag 

till elever vid vård- och omsorgscollege. 

 

Marie-Louise Hellström skriver: 

 

"Social- och omsorgsförvaltningen står inför stora pensionsavgångar och är 

därmed i behov av rekrytering av bland annat nya utbildade undersköterskor. 

  

För att få anställning inom omsorgen krävs körkort. Tidigare kunde elever 

vid vård- och omsorgscollege i Ljusdal som uppfyllt godkända betyg med 

mera ansöka om ett kommunalt bidrag om upp till 15 000 kronor till 

körkortsutbildning. Denna möjlighet är sedan ett par år tillbaka borttagen. 

  

Vid programråd på Vård- och omsorgscollege har det framkommit med stor 

tydlighet, från såväl arbetsgivare som elever och lärare, hur betydelsefullt 

detta bidrag var. Det bidrog också till fler sökande till utbildningen. 

  

Jag anser att frågan om rekrytering är till stor vikt för kommunen och 

härmed en fråga för kommunstyrelsen." 

 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar att Ljusdals kommun utreder hur elever 

vid vård- och omsorgscollege kan söka stipendium/bidrag eller liknande till 

körkortsutbildning. 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Motionären 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 00188/2022  

Medborgarförslag gällande höjd budget för 
livsmedelsinköp 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp har 

inlämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att höja 

anslagen för kommunens livsmedelsinköp, i enlighet med prisjusteringar 

enligt lagen om offentlig upphandling, samt att kommunen finner ytterligare 

vägar för att stötta den lokala och svenska produktionen. De föreslår också 

att kommunfullmäktige beslutar om att tillfälligt slopa tillsynsavgiften av 

lantbruksföretag, i enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken 

(årsavgifter och timavgifter) samt timavgifter för handläggning av ärenden 

utifrån miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 maj 2022. Kungörelsen 


har ställts till varje ledamot och ersättare 20 maj 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 en 


motion och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Anna Berg Andersson och Anna-Lena Wall ställer frågor om hur planen ser ut för 


situationen inom äldreomsorgen, som enligt frågeställarna är katastrofal: 


 


Delade turer- När ska de tas bort? Hur jobbar man för det? 


Sjukfrånvaro- Hur jobbar man med den? 


Heltid som norm- många går ner i tid för man orkar inte arbeta heltid. Finns det någon 


plan för att man ska orka det? 


Personalrekrytering- Hur ska vi kunna rekrytera mer personal inom omsorgen och vad 


har ni för strategi för det? 


Språket- Krav på bättre svenska, finns det någon utbildningsplan? 


Lönerna- Kommer ni satsa på att höja lönerna för att locka mer/behålla personal? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågorna. 


 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Inga frågor har inkommit. 
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§ 61 Dnr 00179/2022  


Avsägelse från Robert Wetterqvist (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgs-
nämnden. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Robert Wetterqvist (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag som 


 ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 


 


2.  Sven Persson (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 


 


3.  Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i valnämnden. 


 


4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Robert Wetterqvist (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag som 


ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Sven Persson (SD) väljs till ersättare i omsorgs-


nämnden. Jens Furuskog (SD) väljs till ersättare i valnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.  


Beslutsexpediering 


Akt, De valda, Robert Wetterqvist 


Omsorgsnämnden 


Valnämnden, Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 62 Dnr 00426/2021  


Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda i Ljusdals kommun 2023-2026 (Arvodesbe-
stämmelser) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 


 kommun 2023-2026 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Valberedningen har efter årsskiftet arbetat med ett förslag till reglemente för 


ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2023-2026. 


Förslag har avlämnats.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 84 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 58 


Valberedningens protokoll 6 april 2022 


Förslag till reglemente 6 april 2022 


Nu gällande reglemente, reviderat av KF 4 maj 2020 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C), Marit Holmstrand (S), Jonas Rask 


Samuelsson (C) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Fredrik Röjd (LB): Ärendet ska återremitteras. Det nuvarande reglementet 


ska gälla. 


 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP): Nämndsordförandenas 


arvoden inte ska höjas utan kvarstå vid 47,5% av riksdagsarvodet.  


 


Irene Jonsson (S): Avslag på Fredrik Röjds yrkande om återremiss.  
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Yvonne Oscarsson (V):  


 


1.Arvodet till nämndordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 


2:e vice ordförande ska vara 50 procent istället för föreslagna 55 procent. 


 


2.Oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för posten ska fördelas 


utifrån mandat.  


 


Jonas Rask Samuelsson (C) och Marit Holmstrand (S): Avslag på Yvonne 


Oscarssons yrkande om att avskaffa oppositionsrådsposten och att pengarna 


för posten ska fördelas utifrån mandat.  


 


Pernilla Färlin (M): Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande om att arvodet till 


nämndsordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 2:e vice 


ordförande ska vara 50 procent istället för föreslagna 55 procent. 


 


Omsorgsnämndens ordförande Lászlò Gönczi (MP): Bifall till Yvonne 


Oscarssons yrkande om att oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för 


posten ska fördelas utifrån mandat.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Fredrik Röjds 


yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 


yrkandet. 


 


Ordföranden ställer Irene Jonssons m fl yrkande om 55% arvode mot 


Yvonne Oscarssons m fl yrkande om 50% arvode och mot László Gönczis 


yrkande om 47,5% arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


beslutat bifalla Irene Jonssons m fl yrkande.  


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunfullmäktiges ordförande utser Irene Jonssons m fl yrkande om 55% 


arvode till huvudförslag.  


 


För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Yvonne 


Oscarssons m fl yrkande om 50% mot Lászlò Gönczis yrkande om 47,5% i 


arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Yvonne 


Oscarssons yrkande till motförslag. 


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för Irene Jonssons m fl yrkande om 55%, Nej-röst för Yvonne 


Oscarssons m fl yrkande om 50%. 


 


Omröstningsresultat 


 


Med 26 Ja-röster mot 12 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 


Irene Jonssons yrkande om 55% i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 


Breslin (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Nouh Baravi (S), 


Gunnar Eriksson (S), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Helena Emanuelsson Brink (C), Maud 


Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per 


Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson 


(SD) och Magnus Nyholm (SD) röstar Ja. 


 


Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin 


(M), Kjell Israelsson (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela 


Gustavsson (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten 


Hellström (LB) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 


 


Reservationer 


 


Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), 


Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Kennet 


Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M) och 


Roger Kastman (KD) reserverar sig mot beslutet att arvodet till 


nämndordföranden, kommunstyrelsens vice ordförande och 2:e vice 


ordförande ska vara 55% 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl yrkande om att oppositionsrådsposten avskaffas och pengarna för posten 


ska fördelas utifrån mandat. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


avslår detta.  


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 


 


Ja- röst för avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst bifall till 


Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
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Omröstningsresultat 


 


Med 32 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 


Yvonne Oscarssons yrkande om att avskaffa oppositionsrådsposten och att 


pengarna istället ska fördelas utifrån mandat. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 


Breslin (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 


Nouh Baravi (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Birgitta 


Backman (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lind (S), Kennet Hedman (M), Maria 


Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M), Solange Nordh (C), 


William Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), 


Helena Emanuelsson Brink (C), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), 


Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Jens Furuskog 


(SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD), Magnus Nyholm (SD) och 


Roger Kastman (KD) röstar Ja. 


 


Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Fredrik 


Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Torsten Hellström (LB) röstar 


Nej. 


Reservationer 


 


Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Fredrik 


Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Torsten Hellström (LB) 


reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att avskaffa 


oppositionsrådsposten och att pengarna istället ska fördelas utifrån mandat. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag till arvodesreglemente i övrigt. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Författningssamling 


Löneenheten 
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§ 63 Dnr 00170/2021  


Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk 
förening 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 


 krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 


 förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 


 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 


 invånare 


Sammanfattning av ärendet 


Stämman för Kommuninvest ekonomisk förening, där Ljusdals kommun är 


en av medlemmarna, beslutade 2020 om höjning av medlemmarnas 


kapitalinsats för åren 2021-2024 (från 900 kronor till 1300 kronor per 


invånare). Detta beslutades för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 


kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 


kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.  


 


Vid stämman beslutades även att upplösa och återbetala tidigare utgivna 


förlagslån från medlemmarna till föreningen. Dessa lån erbjöds 


medlemmarna att omvandla till kapitalinsats vilket Ljusdals kommun 


accepterade. Det finansierade den höjda kapitalinsatsen för 2021 samt delar 


av insatsen 2022. 


 


Det återstår således för Ljusdals kommun att besluta om och vidta de 


åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 


ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 


2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per 


invånare. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 73 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 44 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommuninvest Ekonomisk förening 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


14(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 64 Dnr 00122/2022  


Aktieägartillskott Inlandsbanan 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ett ovillkorat aktieägartillskott till Inlandsbanan AB beviljas med 644 238 


 kronor.  


 


2.  Kapitalinsatsen finansieras med rörelsekapital.  


Sammanfattning av ärendet 


Inlandsbanan AB har till ägarkommuner inkommit med en hemställan om ett 


ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor för att hantera likviditets-


problem. För Ljusdals kommun motsvarar aktieägartillskottet utifrån ägar-


andel 644 238 kronor.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att hemställan från Inlandsbanan AB 


är nödvändig för bolagets fortlevnad och ställer sig positiv till förslaget. Mot 


denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun 


beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott.  


 


Kapitaltillskottet finansieras med rörelsekapital och ökar finansiella till-


gångar med motsvarande. Denna transaktion är således inte resultatpå-


verkande. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 74 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 43 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Begäran från Inlandsbanan AB 7 april 2022 


Kopia av aktieägartillskott 7 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


15(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 
Akt 


Inlandsbanan 


Ekonomichefen 
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§ 65 Dnr 00086/2022  


Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda 


 ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 


 


2. Ljusdals kommun tillstyrker att Kommunalförbundets årsredovisning för 


 verksamhetsår 2021 godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som består av nio medlems-


kommuner varav Ljusdals kommun är en.  


 


Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp 


Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp 


Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal. 


 


Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för 


sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 


medlemskommun. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 76 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 45 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Årsredovisning 2021, 11 mars 2022 


Revisionsberättelse 2021, 11 mars 2022 


Granskningsrapport årsredovisning 2021, 11 mars 2022 


Granskning av god ekonomisk hushållning, 11 mars 2022 


Protokoll direktionsmöte, 11 mars 2022 


Yrkanden 


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


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Inköp Gävleborg 
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§ 66 Dnr 00117/2022  


Årsredovisning Stiftelsen Närljus 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Stiftelsen Närljus årsredovisning för verksamhetsår 2021 läggs med 


 godkännande till handlingarna.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av 


kommunen och det lokala näringslivet.  


 


Stiftelsen Närljus har upprättat årsredovisning 2021.  


 


Årsredovisning 2021 


Stiftelsen är under avveckling och någon verksamhet har inte bedrivits under 


året. Styrelsen har 2021 bestått av fyra ledamöter, utsedda av Ljusdals 


kommun. Närljus hyrde kontorsytor på Åkerstagatan 2D i Ljusdal till och 


med 31 januari 2021. Ljusdals kommun har under året registrerat varumärket 


Närljus hos Patent- och Registreringsverket. 


 


Kostnader, som avser Ljusdals kommun har fakturerats vidare dit. En avgift 


till Kammarkollegiet för permutation, som betalades 2020, har återbetalats 


under 2021 och övrig intäkt under året är en utbetalning av konsoliderings-


medel från Fora. Stiftelsen har under verksamhetsår 2021 förbrukat 


kvarvarande eget kapital. 


 


Revisionsberättelse 


Av kommunen utsedd revisor i Stiftelsen Närljus, har granskat den 


verksamhet som bedrivits under år 2021 med biträde av PwC. 


 


Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 


kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för 


att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 


 


Revisorns övergripande bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag 


enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt 


och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
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kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen bedöms vara upprättad 


enligt årsredovisningslagen. 


 


Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  


Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 


över kommunal verksamhet som bedrivs i Stiftelser som kommunen är ägare 


till. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 


direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 


kommunen. 


  


Kommunstyrelsens uppsikt över Stiftelsen Närljus utövas dels genom 


representation i styrelsen, dels genom att kommunen sköter den löpande 


redovisning samt genom att ta del av budget och verksamhetsplan, 


delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 


i övrigt utfört under året är det förvaltningens bedömning att verksamheten 


under 2021 bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 


sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 77 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 46 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Närljus årsredovisning 4 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 67 Dnr 00123/2022  


Införande av visselblåsarfunktion i Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Inrättandet av en intern visselblåsarfunktion enligt funktion beskrivet i 


 beslutsunderlaget godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige: Lagen 


(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 


(härefter benämnd visselblåsarlagen). Lagen utgår från EU:s nya vissel-


blåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare 


lagstiftning. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 


av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att 


de kommer fram men även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 


av information om missförhållanden som strider mot EU-rätten.  


 


Lagen kräver, för kommuners del, att det inrättas interna rapporterings-


kanaler för visselblåsning som ska vara på plats 17 juli 2022. Kommuner får 


dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner och 


med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.  


 


Ett flertal kommuner (Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker 


och Söderhamn) har tillsammans en pågående upphandling av en extern 


tjänst för mottagning och rapportering samt möjlighet till utredning av 


visselblåsarärenden inom de upphandlade kommunerna med tillhörande 


bolag. Planen är att avtalsstart ska vara 15 juni 2022. Den kommande externa 


aktören ska kunna ta emot anmälningar enligt visselblåsarlagen, både digitalt 


men även via telefon eller personligt möte. Den externa aktören ska bland 


annat ta emot anmälningar, göra en bedömning av de inkomna anmälning-


arna och återrapportera dessa till kommunen. Kommunen kan i vissa fall låta 


den externa aktören utreda visselblåsarärenden. 


 


Ljusdals kommun behöver härtill inrätta en intern funktion och arbets-


ordning för hantering av de ärenden som mottas från den externa aktören. 


HR-enheten kommer att vara kommunens väg in för visselblåsarärenden. En 


central intern utredningsfunktion kommer att bestå av HR-enheten, 


kommunjurist och utifrån behov annan nödvändig kompetens såsom 
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exempelvis; ekonomichef, chef för kommunkansliet, förvaltningschef med 


flera. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


inrättande av intern visselblåsarfunktion.    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 100 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 36 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Solange Nordh (C): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 68 Dnr 00222/2021  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2021 


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 78 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 16 februari 2022, § 25 


Bilagor 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 69 Dnr 00171/2020  


Rutin Rätt till heltid- upphävande av tidigare beslut 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Det politiska beslutet om rätt till heltid upphävs. 


 


2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bestämma datum för när 


 beslutet verkställs. 


Sammanfattning av ärendet 


Redan 2014 fattade politikerna i Ljusdals kommun beslut om att arbeta för 


att öka sysselsättningsgraden från deltid till heltid för anställda. Uppdraget 


innebar de kommande fyra åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera 


budgetfrågor kring detta beslut. 


 


Parallellt med detta slöts en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 


arbetstagarorganisationen Kommunal år 2016 ett central kollektivavtal där 


målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 


verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och 


har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 


 


Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 


första kvartalet 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till 


heltid ska upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka 


antalet heltidstjänster i kommunen. 


  


Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs av 


HR-chef att arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att 


på så sätt förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade 


samt ges möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. 


Vid förhandlingen var förslaget att beslutet om rätt till heltid ska upphöra 


från 2022-03-01. Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden 


föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger 


förvaltningen i uppdrag att bestämma datum för verkställighet. 


 


Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ärendet tas 


vidare till kommunstyrelsen för beslut 
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Jäv 


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 87 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 mars 2022 


Protokoll MBL § 11 16 februari 2022 


Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 11 


Yttrande från SSN 13 april 2022 


Yttrande från ASN 26 april 2022 


Yttrande från ON 28 april 2022 


Yttrande från UN 29 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Solange Nordh (C): Kommunstyrelsens förslag nr 1 avslås. 


 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (M) gör ett inlägg i debatten 


och yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  


 


Pernilla Färlin (M): Kommunstyrelsens förslag nr 1 avslås. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag nummer 1 mot Solange 


Nordhs m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


kommunstyrelsens förslag. 


 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag nummer 2 mot Lászlò 


Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


kommunstyrelsens förslag. 


Reservationer 


Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Kennet Hedman (M), Maria 


Molin (M), Pernilla Färlin (M) och Kjell Israelsson (M) reserverar sig mot 


beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag nummer 1.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen för verkställande  
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§ 70 Dnr 00118/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


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 kommun-


ägda bolagen. 


 


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


lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är energi-


effektiva. 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 använd-


andet 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. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2021 § 41 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till enheten för strategisk 


och hållbar utveckling, ESHU. 


 


Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 


relevanta enheter inom Ljusdals kommunkoncern har fått uttala sig om för- 


och nackdelar. Sammanfattningsvis ställer man sig positiv till en strategi, 


men påpekar att den bör utformas inom ramen för Agenda 2030 och läggas 


in i verksamhetsplaneringen 2023 som ett konkret uppdrag för samtliga 


förvaltningar. Resurser för att ta fram och följa upp strategin ska därmed 


också finnas med i budget 2023, hos de nämnder och förvaltningar som 


berörs av strategin.  


 


Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår: 


1. Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta fram en 


 träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 


2. Strategin ska bestå av uppdrag som läggs in i 2023 års verksamhets-


 planering. 
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3. Kostnaden för arbetstiden som krävs för att ta fram, samordna och följa 


 upp strategin ska finnas med i budget för 2023 på relevanta förvaltningar.  


4. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.    


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att offentlig sektor har en viktig roll för att öka 


byggandet i trä. De kan driva på utvecklingen genom offentlig upphandling 


vid byggande, som ansvariga för strategiska styrdokument i egna bolag och i 


en myndighetsroll.  


 


Att bygga i trä är framtiden. Det är flexibelt, klimatsmart, ger sunda hus och 


arbetstillfällen.  


 


En träbyggnadsstrategi bör tas fram inom ramen för Agenda 2030 i enlighet 


med enheten för Strategiskt och Hållbar Utvecklings förslag. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, §  


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022 


Förslag till beslut 8 april 2022 


Yttrande från ESHU 28 februari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 7 april 2021, § 41 


Motion 11 mars 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Maud Jonsson (L), Jonas Rask Samuelsson (C) och 


Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


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


och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 71 Dnr 00057/2022  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.  


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. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 33 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att kostnaden för att  montera en 


dörröppnare är 44 535 kronor vilket på Ljusdalshems 220 portar skulle ge en 


totalkostnad på 9 797 700 kronor (en samlad upphandling skulle kunna ge ett 


lägre pris). Bolaget kan inte dra av moms då det i första hand rör 


bostadsfastigheter.      
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 


övervägande skriver hon att Ljusdalshem i sitt yttrande skriver att kostnaden 


för att montera en dörröppnare är 44 535 kronor.  


 


Ljusdalshem har 220 portar vilket ger en kostnad på 9 797 700 kronor. 


 


På trygghetsboenden, omsorgsboenden samt på vissa fastigheter finns 


dörrautomatik.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 83 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 59 


Förslag till beslut 8 april 2022 


Yttrande med bilaga från Ljusdalshem, 21 mars 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 33 


Motion 23 februari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Marie-Louise Hellström (LB) och Fredrik Röjd (LB): Bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.   


 


Beslutsexpediering 


Akt  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


30(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 72 Dnr 00380/2021  


Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 152 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 


yttrande. Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden ställer sig 


positiv till en utredning av möjligheterna till hantering och tvätt av 


arbetskläder i kommunen. Vidare är nämnden positiv till att skapa 


arbetstillfällen i Ljusdals kommun under förutsättning att tjänsten inte blir 


dyrare och håller de hygienkrav som finns.       


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 


sitt övervägande skriver hon att en utredning bör göras för att utreda 


möjligheterna till hantering av tvätt och arbetskläder i kommunen. 


 


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 


kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 


hygienkrav som finns. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 12 maj 2022, § 81 att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 81 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 63 


Förslag till beslut 6 april 2022 


Yttrande från omsorgsnämnden 22 februari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 152 


Medborgarförslag 8 november 2021 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


31(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


32(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 73 Dnr 00394/2021  


Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 


söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 157 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Vatten AB för 


yttrande. 


 


Ljusdal Vatten AB skriver 22 mars 2022 i sitt yttrande att utredning om nya 


verksamhetsområden för kommunalt VA är inte VA-huvudmannens ansvar. 


Detta ska hanteras inom den övergripande kommunala planeringen, till 


exempel i den kommunala VA-planen.  


 


Utifrån bifogat material, finner Ljusdal Vatten AB det svårt att avgöra vilka 


områden det handlar om, men enligt bolagets kännedom hanteras bebyggelse 


i detta område i kommunens VA-plan.    


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande skriver hon att fastigheter som är belägna utanför 


verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar för att ordna VA-


försörjning på egen hand, med en så kallad enskild anläggning. Det är 


fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande 


myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan 


ske till miljöenheten.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 82 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 64 


Förslag till beslut 5 april 2022 


Yttrande från Ljusdal Vatten AB 22 mars 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 157 


Medborgarförslag 15 november 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


34(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 74 Dnr 00178/2022  


Medborgarförslag gällande friskvårdsarbete 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige där 


förslagsställaren föreslår att kommunen ska besluta att de 


friskvårdssatsningar som AB Ljusdalshem ger sina anställda även ska gälla 


kommunens anställda.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


35(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 75 Dnr 00173/2022  


Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där 


förslagsställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss 


till och från Ramsjö.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


36(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 76 Dnr 00167/2022  


Medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid 
kyrkogården i Ljusdal  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid kyrkogården i 


Ljusdal har inlämnats.  


 


Förslagsställaren vill att kommunen ska göra en iläggningsplats för båtar och 


flottar vid kyrkogården i Ljusdal. Detta skulle även vara bra ur 


räddningstjänstens synvinkel om det händer en olycka så går det fort att 


sjösätta en båt eller vattenskoter.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällsservice-


nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden  


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


37(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 77 Dnr 00166/2022  


Medborgarförslag gällande arbetsskor för 
vårdanställda 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver att det inte är rimligt att vårdpersonal ska behöva 


stå för sina arbetsskor själva. Det borde vara i kommunfullmäktiges intresse 


att åtminstone införa ett bidrag till arbetsskor för alla. Bra skor kan hjälpa till 


med att hålla ner sjukskrivningarna.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


38(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 78 Dnr 00162/2022  


Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 


Kyrksjön. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 


de befintliga.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


39(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 79 Dnr 00184/2022  


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion gällande körkortsbidrag 


till elever vid vård- och omsorgscollege. 


 


Marie-Louise Hellström skriver: 


 


"Social- och omsorgsförvaltningen står inför stora pensionsavgångar och är 


därmed i behov av rekrytering av bland annat nya utbildade undersköterskor. 


  


För att få anställning inom omsorgen krävs körkort. Tidigare kunde elever 


vid vård- och omsorgscollege i Ljusdal som uppfyllt godkända betyg med 


mera ansöka om ett kommunalt bidrag om upp till 15 000 kronor till 


körkortsutbildning. Denna möjlighet är sedan ett par år tillbaka borttagen. 


  


Vid programråd på Vård- och omsorgscollege har det framkommit med stor 


tydlighet, från såväl arbetsgivare som elever och lärare, hur betydelsefullt 


detta bidrag var. Det bidrog också till fler sökande till utbildningen. 


  


Jag anser att frågan om rekrytering är till stor vikt för kommunen och 


härmed en fråga för kommunstyrelsen." 


 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar att Ljusdals kommun utreder hur elever 


vid vård- och omsorgscollege kan söka stipendium/bidrag eller liknande till 


körkortsutbildning. 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


40(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Motionären 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


41(41) 


Datum 


2022-05-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 80 Dnr 00188/2022  


Medborgarförslag gällande höjd budget för 
livsmedelsinköp 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp har 


inlämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att höja 


anslagen för kommunens livsmedelsinköp, i enlighet med prisjusteringar 


enligt lagen om offentlig upphandling, samt att kommunen finner ytterligare 


vägar för att stötta den lokala och svenska produktionen. De föreslår också 


att kommunfullmäktige beslutar om att tillfälligt slopa tillsynsavgiften av 


lantbruksföretag, i enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken 


(årsavgifter och timavgifter) samt timavgifter för handläggning av ärenden 


utifrån miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren 


 







