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§ 23

Dnr 00108/2021

Information om medarbetarundersökning 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns medarbetarundersökning, MAUN grundar sig på
kommunens personalpolicy som antogs av kommunfullmäktige år 2018.
Personalpolicyn syftar till att ge alla anställda goda och tydliga arbetsvillkor
där alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter, rättigheter, skyldigheter
och villkor. Detta för att allas gemensamma engagemang och ansvar ska
göra Ljusdals kommun till en kraftfull organisation och attraktiv arbetsplats.
Personalpolicyn ska vara ett praktiskt verktyg för att skapa tydlighet kring
varje medarbetares roll och ansvar för att arbetsvillkor, -miljö och -insatser
blir goda.
Det finns flera olika aktiviteter där anställd kan berätta för sin chef och
tillika arbetsgivare om hur hen upplever sitt arbete. Det kan vara vid
medarbetare- och lönesamtal, vid verksamhetsplanering, vid fysiskapsykosociala skyddsronder, på personalmöten och via en utvärderingsenkät.
Medarbetarundersökningen i Ljusdals kommun har 2018 och år 2020
genomförts med samma underlag. Därmed går det att jämföra år 2018 mot år
2020.
Det är positivt att svarsfrekvensen har ökat från 75,6 procent till 77,5 procent
för år 2020. Det innebär att sannolikheten har ökat för att resultatet stämmer
med hur medarbetare upplever sitt arbete.
I stort är det inte några större skillnader mellan de två resultaten. År 2020 har
ett något sämre resultat jämfört med 2018.
Medarbetarenkäten har nio olika områden med sammanlagt 75 påståenden.
Respondenten ska värdera varje påstående utifrån sin egen arbetssituation
och den väljer mellan; stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra,
stämmer i liten grad och stämmer inte alls.
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När det gäller påståenden har 50 av 75 värderats högre än 75 procent vilket
betyder att respondenterna har svarat, stämmer helt och hållet eller stämmer
ganska bra.
Av de nio områdena är det fem områden som har det bästa resultaten och det
är Arbetsorganisation, Stöd, Trygghet/jämställdhet/mångfald, Handlingsutrymme samt Återhämtning.
Ljusdals kommun undersöker även Hållbart medarbetarengagemang, HME.
Hållbart medarbetarengagemang sammanfattas i ett index där max är 100
och där visar resultatet för år 2020 73,8. HME mäter Motivation, Ledarskap
och Styrning med tre påståenden inom varje område; högsta index får
Motivation med index 76, därefter kommer Ledarskap med index 73,1 och
Styrning med index 72.
I dagsläget pågår arbetet med att ta fram åtgärdsplaner inom verksamheter
och förvaltningar. Varje förvaltnings åtgärdsplan ska därefter summeras till
en åtgärdsplan för kommunen som helhet. Åtgärdsplan samverkas inom
Central skyddskommitté och presenteras senare under våren för
kommunstyrelsens personalutskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 mars 2021
Presentation medarbetarundersökningen 11 mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 24

Dnr 00148/2020

Åtgärdsförslag för Färiladeponin
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

125 000 kronor avsätts för fortsatt grundvattenprovtagning, totalt 24
prover, under 2021. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till
förfogande.

2.

En miljon kronor avsätts från 2022 för att genomföra MIFO 2 åtgärder
för Färila avfallsdeponi. Pengarna läggs in i budget för 2022, ärendet
hänskjuts till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Färila avfallsdeponins area uppskattas till cirka 1,6 hektar och är i medeltal
5–7 meter hög. Volymen uppskattades vid MIFO 1-inventeringen till cirka
100 000 kubikmeter. Det är stor sannolikhet att deponin innehåller
föroreningar med stor farlighet, dels på grund av att det deponerats där under
en lång tidsperiod då avfall innehöll mycket miljöfarliga ämnen och dels på
grund av eldningen som förekom under en relativt lång tid. Fortfarande kan
utfyllnaden med avfall ses då slänter och släntfot syns i terrängen.
Kunskapen om egenskaperna hos avfallet är bristfällig, eftersom varken
omhändertagande av farligt avfall eller återvinning av avfallet varit reglerat i
någon större utsträckning under driftperioden. Därmed är sannolikheten hög
att deponin även innehåller avfall, innehållande farliga ämnen. Eftersom
avfallsförbränning har förekommit finns en risk att dioxiner/furaner och
PAH har bildats. Vid förbränning av avfall kan aska som bildats antas
innehålla höga halter tungmetaller. Föroreningar som generellt kan förväntas
från en deponi är bland annat tungmetaller, klorerade- och icke klorerade
kolväten, till exempel lösningsmedel, oljor och fenoler. Även PAH, PCB och
dioxiner kan finnas i deponin. Ovan nämnda föroreningar är inte platsspecifika för Färila deponi utan är sådana som generellt kan förväntas från en
deponi.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2 mars 2021
Bilaga 2 mars 2021
Yrkanden
Sören Görgård (C): bifall till punkt 1.
Punkt 2: En miljon kronor avsätts i budget 2022, ärendet hänskjuts till
budgetberedningen.
Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB): bifall till punkt 1 samt till Sören
Görgårds yrkande gällande punkt 2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.
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§ 25

Dnr 00087/2021

Ny prissättning på industriområde Bränta
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Markpriset på Bränta industriområde sätts till 30 kronor per
kvadratmeter.

2.

Köparen betalar avstyckningskostnaden.

Sammanfattning av ärendet
Bränta industriområde har ett bra läge med nära till Riksväg 84 och med
knappa tio minuters restid till Ljusdal och Färila och cirka 15 minuter till
Järvsö. Möjlighet finns att stycka av både mindre och större industritomter
då cirka 12 hektar mark med byggrätt fortfarande inte är avstyckad.
Det tidigare satta priset om 20 kronor per kvadratmeter har länge varit
oförändrat. Efter en ny bedömning föreslås ett markpris om 30 kronor per
kvadratmeter exklusive avstyckningskostnad.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021
Kartbild Bränta industriområde 4 mars 2021
Detaljplan 4 mars 2021
Planbeskrivning 4 mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 26

Dnr 00096/2021

Prissättning och försäljning av ny tomt på Bergvägen i
Järvsö
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Den nya tomten på Bergvägen åsätts ett försäljningspris om 495 000
kronor.

2.

Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive
kostnader för anslutning till kommunalt VA.

3.

Försäljning av tomten sker enligt förfarande beskrivet nedan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan tidigare detaljplanerad mark på Bergvägen i Järvsö
med möjlighet att stycka av en tomt om cirka 1 000 kvadratmeter.
Avstyckning är beställd och tomten beräknas vara färdig för försäljning
under april månad, tomten ligger utanför område för kommunalt VA, men
ligger i direkt närhet och kommer att anslutas.
Kommunen har tidigare styckat av fyra tomter längre bort på Bergvägen,
dessa är reserverade sedan slutet av november 2020 och beräknas säljas inför
sommaren, tomterna säljs för 425 000 kronor respektive 495 000 kronor.
Den nu aktuella tomten är något mindre än dessa tomter men bedöms i
relation till dem vara likvärdig de som prissatts till 495 000 kronor.
Marknadspriserna har ökat sedan priserna sattes, men samhällsserviceförvaltningen anser att ett pris om 495 000 kronor fortfarande är relevant då
de högre priserna ofta avser tomter som ligger i direkt närhet till liftar eller
som har andra värdehöjande kvaliteter.
Efter beslut och färdig avstyckning föreslås tomten annonseras ut till
försäljning på Ljusdals kommuns hemsida och aviseras som nyhet på
kommunens Facebooksida. Ett slutdatum sätts för intresseanmälningar och
vid fler intressenter sker anvisning av tomten genom lottning.
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Ett reservationsavtal skrivs på sex månader och en reservationsavgift om
5 000 kronor tas ut. När bygglov och startbesked erhållits säljs tomten och
reservationsavgiften dras av från tomtpriset.
En intressent kan endast ha en reserverad tomt åt gången av kommunens
tillgängliga tomter i Järvsö.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021
Kartbild Bergvägen 4 mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 27

Dnr 00078/2021

Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Denna policy beskriver principerna för kommunens informationssäkerhetsarbete och vilka generella krav som kommunledning och
kommunstyrelsen ställer på samtliga verksamheter inom koncernen.
Policyn utgör grunden för ett strukturerat och tryggt informationssäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 februari 2021
Förslag Informationssäkerhetspolicy 18 februari 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 28

Dnr 00383/2020

Samråd från Vattenmyndigheten gällande förvaltning
av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten i
Bottenhavets vattendistrikt - information
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun hör till Bottenhavets vattendistrikt och är därför inbjudna
att svara på en remiss om vattendistriktets vattenförvaltning 2021-2027.
Trots namnet Bottenhavets vattendistrikt så är samrådet inte bara till för
kommuner med kust mot Östersjön. Vattenförvaltningen i vår kommun
påverkar nämligen både vattenkvaliteten lokalt och längre nedströms våra
större vattendrag. Till Bottenhavets vattendistrikt hör hela Dalarnas län,
Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län och delar av
Västerbottens län.
Samrådshandlingarna består av följande dokument:
• Förvaltningsplan
• Åtgärdsprogram
• Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster
• Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
För att se över och svara på samrådet har en tillfällig arbetsgrupp upprättats.
Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från Ljusdal Vatten, miljöenheten
och plan- och byggenheten. Miljöstrategen har en sammankallande och
samordnande roll för yttrandet. Arbetsgruppen träffades 9 mars 2020. Vid
arbetsutskottet 16 mars sker en muntlig genomgång av vad gruppen kommit
fram till. Ett skriftligt yttrande finns dock tillgängligt först inför kommunstyrelsesammanträdet 12 april. Kommunens synpunkter lämnas in till
Vattenmyndigheterna senast 30 april.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 mars 2021
Samråd från Vattenmyndigheten 3 november 2020
E-postmissiv 3 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 29

Dnr 00004/2021

Månadsuppföljning
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick 4 mars 2021 § 38 i uppdrag att utforma gemensamma
riktlinjer för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska rapporteringen
ska utformas.
Ärendet tas upp idag eftersom kommunchefen/-ekonomichefen vill ha
vägledning i hur han ska utforma riktlinjerna. Nuvarande kalendarium gör att
några nämnder inte kan få sin månadsrapport månaden efter.
Ledamöterna diskuterar ärendet och kommer fram till att rapporterna man får
idag är tillfyllest, men att de ska komma tidigare. Det är viktigt att
rapporterna utformas lika i alla nämnder.
Om nämndens sammanträde ligger för tidigt måste rapporten komma till
kommunstyrelsen utan att den har passerat nämnden.
Först ska rapporten komma, sedan analys och eventuella åtgärdspaket.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 30

Dnr 00317/2020

Årsredovisning 2020 - information
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef/-ekonomichef Nicklas Bremefors redogör för preliminärt
bokslut för 2020.
Årets resultat ser ut att bli 23 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror
bland annat på minskat antal anställda samt att kommunen har fått
statsbidrag med anledning av coronapandemin. Ett retroaktivt bidrag till
friskolorna på 9 miljoner kronor minskar resultatet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 31

Dnr 00434/2020

Delaktighetsmodell - diskussion efter remiss
Arbetsutskottet beslutar
1.

Samtliga yttranden ska sammanställas och dokumentet ska revideras och
presenteras på nästa arbetsutskott.

2.

Yttranden som inte beaktas ska motiveras.

Sammanfattning av ärendet
För att delaktighet och inflytande ska kunna ske på ett organiserat sätt har
Ljusdals kommun utarbetat en modell för delaktighet i frågor och områden
som kommunen ansvarar för: ”Ljusdal – vår kommun”.
Modellen bygger på bred omvärldsanalys av "best practices" i andra
kommuner och regioner, samt samtal med medborgare och representanter
från kommunens föreningsliv . Delaktighetsmodellen redogör för hur
kommunens politiker kan använda sig av medborgardialog för att fatta
bättre, mer förankrade politiska beslut; hur kommunens medborgare kan
göra sina röster hörda i det kommunala arbetet; hur resultaten från dialoger
bör användas samt hur arbetet med dialoger ska organiseras rent praktiskt.
Delaktighetsmodellen har varit ute på remiss till partier, råd och föreningar
och ett antal remissyttranden har inkommit.
Remissyttranden har inkommit och Linnea Van Wagenen kommer att
sammanställa yttrandena och komma med ett nytt förslag till nästa
sammanträde. Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Beslutsunderlag
Ljusdal vår kommun - Delaktighetsmodell 27 januari 2021
Yttranden
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KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 17 av 42

PROTOKOLL

Sida
18(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

Yrkanden
Lena Svahn (MP):
Samtliga yttranden ska sammanställas och dokumentet revideras för att
återkomma till arbetsutskottet nästa månad.
Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 18 av 42

PROTOKOLL

Sida
19(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 32

Dnr 00269/2020

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt - diskussion efter remiss
Arbetsutskottet beslutar
1.

Samtliga yttranden sammanställs och dokumentet ska revideras innan
riktlinjen tas upp i kommunstyrelsen.

2.

Yttranden som inte beaktas ska motiveras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 29 maj 2019 § 135 beslut om att riktlinjer ska tas
fram för kommunens uppsiktsplikt.
Riktlinjer har nu tagits fram och de har varit ute på remiss hos partierna och
några remissyttranden har inkommit. Dokumentet ska revideras innan det tas
upp i kommunstyrelsen. Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Beslutsunderlag
Riktlinje för kommunens uppsiktsplikt 27 januari 2021
Yttranden
Yrkanden
Lena Svahn (MP):
Samtliga yttranden ska sammanställas och dokumentet revideras innan det
tas upp i kommunstyrelsen.
Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 19 av 42

PROTOKOLL

Sida
20(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 33

Dnr 00313/2019

Uppdragsbeskrivning Kommunalråd, oppositionsråd
och gruppledare - diskussion efter remiss
Arbetsutskottet beslutar
1.

Samtliga yttranden ska sammanställas och dokumentet ska revideras
innan uppdragsbeskrivningen tas upp i kommunstyrelsen.

2.

Yttranden som inte beaktas ska motiveras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2020 § 22 att bifalla en motion
från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av reglemente uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.
En uppdragsbeskrivning har nu tagits fram och den har varit utsänd på
remiss till partierna. Ett antal yttranden har inkommit och dokumentet ska nu
revideras innan det tas upp i kommunstyrelsen.
Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning 27 januari 2021
Yttranden
Yrkanden
Lena Svahn (MP):
Samtliga yttranden ska sammanställas och dokumentet revideras innan det
tas upp i kommunstyrelsen.
Yttranden som inte beaktas ska motiveras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 20 av 42

PROTOKOLL

Sida
21(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 21 av 42

PROTOKOLL

Sida
22(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 34

Dnr 00352/2019

Instruktion för kommundirektör
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen besluta
1.

Förslaget till instruktion för kommunchef antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen anta en instruktion för
kommundirektören/kommunchefen. Instruktionen ska fastställa hur
direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt direktörens
övriga uppgifter.
Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören även ange vilka
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.
En sådan instruktion har nu framarbetats utifrån checklista för
kommundirektörsinstruktion, en rapport på ämnet av Sveriges kommuner
och regioner (SKR)samt med inspiration från flertalet kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021
Förslag kommundirektörsinstruktion 9 mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 22 av 42

PROTOKOLL

Sida
23(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 35

Dnr 00310/2018

Samverkan Inköp Mitt – ansökan från Älkarleby
kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp
Mitt beviljas.

2.

Samverkansavtalet gällande Inköp Mitt justeras genom att lägga till
Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”.

Sammanfattning av ärendet
Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma
upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal
som antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5
Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare
kommuner att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den
kommun som önskar ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av
ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny
part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt
godkännande och ny part har undertecknat avtalet.
Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om
att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta
möjliggör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir
också fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår
därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021
Reviderat avtal för inköpssamverkan 9 mars 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)
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PROTOKOLL
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Sida
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Yrkanden
Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 24 av 42

PROTOKOLL

Sida
25(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 36

Dnr 00326/2020

Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage
Arbetsutskottet beslutar
1.

Motionen skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kompletterade
information om Huskurage ska medfölja.

Sammanfattning av ärendet
Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem
inför Huskurage.
Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa
Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som
sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma
namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de
misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande
arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med
våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem
inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan
ta efter AB Ljusdalshems goda exempel.
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande.
Ljusdalshems vd skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra motion
och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt under
första kvartalet 2021.
Kommunstyrelseförvaltningens ordförande föreslår att motionen ska bifallas.
I sitt övervägande skriver han att det är en bra motion med ett tydligt
budskap och en metodik som är väl beprövad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 25 av 42

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida
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Datum

2021-03-16

Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 februari 2021
Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104
Motion 25 september 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Motionen skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag,
men med kompletterande information om Huskurage.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)

Sida 26 av 42

PROTOKOLL

Sida
27(41)

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 37

Dnr 00510/2017

Motion från Markus Evensson (S) om professionell
skjutbana i kommunen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
en professionell skjutbana i kommunen.
I motionen skriver han:
"Jag har blivit upplyst om att det finns ett behov i Ljusdals kommun för ett
samlat grepp angående skjutbanor. Vi har idag ett flertal skjutbanor runt om i
kommunen och bland annat en i Slottegymnasiets lokaler och även den i
Måga som ligger precis vid ett attraktivt motionsområde. Flera skjutbanor
för jaktvapen ligger i anslutning till villaområden och där ljudnivåerna har
lett till att inskränkningar i tillgången till övningstid har skett.
Från skogsnäringen har jag förstått att jakt av älg är väsentlig då detta djur
har stor åverkan på återväxten i skogen då älgen medför så kallade
betesskador på ungskog. Skogsnäringen är också en av våra största näringar
som är betydande för ekonomin i kommunen och Sverige.
Tillväxten på jägare och möjligheten till övning är naturligtvis en
konsekvens av detta och att jakt kan fortgå under tider på året som är utsedda
för detta ser jägare, som jag varit i kontakt med, att möjligheten till övning
måste bli bättre. Detta gäller såväl jakt med kulgevär som hagelgevär. Ett
bekymmer som berättats för mig är att övning för skjutning med längre
avstånd till målet har blivit allt svårare i kommunen. De skjutbanor som har
långa avstånd blir allt färre och, mig veterligen, har vi ingen i skjutbana med
längre avstånd än 300 meter. Nej, man skjuter sällan djur på så långa
avstånd, men övning ger färdighet och det finns önskemål från sportskytte att
ha möjligheten att träna på längre avstånd. Vi har även en bågskytteförening
som under vinterhalvåret tränar i Slottegymnasiets lokaler och under
sommaren håller till efter Kyrksjönäsvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)
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Jakt är en väsentlig del av vår kultur i Hälsingland då det jagas allt från
rovdjur till stor- och småvilt. Det är viktigt att kommunen, skogsägarna och
jägarna ges möjlighet att påverka hur jaktens framtid ska se ut. På vilket sätt
kan vi förbättra möjligheten till övning.
Några områden som idag har skjutbanor har också utvecklingsmöjligheter
såsom bostäder och rekreationsområden. Det skulle frigöra mark som skulle
kunna nyttjas för dessa ändamål.
Frågan som ställts till mig är om det finns en vilja och möjligheter inom
kommunen att se över situationen med skjutbanor runt om i kommunen och
utreda om det finns möjlighet och ett behov att samlokalisera till en mer
professionell skjutbana, där sportskytte i form av pistol, revolver, gevär och
bågskytte skulle kunna samsas med jägarföreningar. En skjutbana som inte
ligger i närheten av bostadsområden och som skulle möjliggöra övning under
en betydligt större tidsram än vad som nu finns."
Markus Evensson yrkar att Ljusdals kommun utreder hur en skjutbana av en
mer professionell kaliber skulle kunna byggas.
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 153 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade
motionen till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver
nämnden att en utredning av denna typ kommer att vara mycket omfattande
och kräva stora utredningsresurser. Fritidsenheten inom samhällsserviceförvaltningen har för närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant
utredningsarbete i närtid, med tanke på den ekonomiska situation som
förvaltningen står inför under de kommande åren.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. I sitt
övervägande skriver han att vi har ett flertal skjutbanor som ligger väldigt
ortsnära, detta är ohållbart i framtiden.
Ett av våra mest välbesökta motionsområden har en skjutbana mitt i.
Ljusdals kommun behöver utreda en ny placering av skjutbanan i Måga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 februari 2021
Samhällsservicenämndens 14 januari 2020 § 13
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 153
Motion 27 november 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): avslag till kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Bodil Eriksson (LB) och Lars Molin (M): bifall till Iréne Jonssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 38

Dnr 00540/2017

Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på
Östernäs
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
sportbur på Östernäs.
Motionären skriver att Östernäs är ett av kommunens utvecklingsområden
där det idag finns en lekpark, en betongpark, träningsanläggning och
beachvolleybollplan. Detta kan kommunen utveckla och möjligheterna kan
byggas ut för våra invånare att trivas än bättre på området.
I kommunen har vi, skriver motionären, ett antal "kulananläggningar" med
konstgräs och vi har en konstgräsplan på Älvvallen som är specifikt byggd
för fotboll. För att bredda utbudet skulle kommunen kunna bygga en
"sportbur", en anläggning med ett underlag där man kan spela bandy, basket,
fotboll och andra sporter som kan fungera på ett hårdare underlag än
konstgräs.
Motionären yrkar därför att kommunen utreder möjligheten att bygga en
"sportbur" på Östernäs.
Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 7 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen till
dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver
nämnden att det idag finns kompletta multiarenor motsvarande sportburar, på
fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och Los), det
vill säga en multiarena per kommundel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I dagsläget finns inte någon ekonomisk förutsättning i kommunens budget
för att finansiera en sportbur på Östernäs.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen beviljas. I sitt
övervägande skriver han att med utvecklingen av Östernäs med ny padelbana
och det parkområde som ligger där bör kommunen ligga i framkant och satsa
vidare på området.
Samhällsservicenämnden hänvisar till ekonomin och de förutsättningarna har
förändrats genom ett fantastiskt arbete under de senaste två åren. Den som
vill veta mer hur en sportbur kan se ut kan söka på Zlatan court för
inspiration.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 7
Motion 19 december 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): avslag till kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Bodil Eriksson (LB): bifall till Iréne
Jonssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KsAu 2021-03-16 (Signerat)
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§ 39

Dnr 00416/2017

Medborgarförslag gällande att en genomkörslada
belägen på kommunens mark i Ljusdal ska upprustas
och bevaras
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att en genomkörslada belägen på kommunens mark
i Ljusdal ska upprustas och bevaras har lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 133 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till dåvarande
samhällsutvecklingsutskottet.
Samhällsservicenämnden föreslår 11 februari 2020, § 32 att
medborgarförslaget ska avslås.
I sitt yttrande skriver nämnden att enligt tidigare fastighetschefen Anders
Berg kan kostnaden för åtgärden grovt uppskattas till mellan 100 000125 000 kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge är det svårt
att motivera kostnaden. Kostnad för rivning, vilket torde vara alternativet,
uppskattas till hälften av bedömd kostnad för upprustningen. Utöver
ovanstående pågår inventering av de lador som kommunen äger. Antalet
lador är många, alla har inte inventerats och flera kommer att kräva att vi
väljer mellan att upprusta eller riva då förfallet pågått länge. Några är i så
dåligt skick att vi inte behöver välja åtgärd, där återstår bara att riva.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens utlåtande bör detta medborgarförslag avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021
Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 32
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 133
Medborgarförslag 26 september 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag, det vill
säga avslag till medborgarförslaget.
Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varande och finner att
arbetsutskottet bifaller Sören Görgårds och Lars Molins yrkande. .
Reservation
Bodil Eriksson (LB) och Iréne Jonsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 00430/2017

Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i
och runt Ljusdals tätort
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en inventering görs.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande
förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 132 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
skickade medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver nämnden att föreningar har möjlighet att söka inventariebidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill säga
7 500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av
kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget
ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas
att söka bidrag enligt ovan.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles
såtillvida att en utredning görs. I sitt övervägande skriver han: att muddra
våra kanaler kan vara positivt för både båtliv och naturen. Kommunen bör
göra en inventering av de kanaler som finns mellan Kyrksjön - Ljusnan Växnan för att se om det finns möjligheter att muddra eller förbättra dessa
kanaler.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida
35(41)

Datum

2021-03-16

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 12
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 132
Medborgarförslag 3 oktober 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): avslag till kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelsens
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varande och finner att
arbetsutskottet bifaller Sören Görgårds och Lars Molins yrkande. .
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Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 41

Dnr 00581/2018

Medborgarförslag gällande återvinning av
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar
inom hemtjänsten har inkommit.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar hjälp med återvinning av
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten till dem som behöver det.
Förslagsställaren anser att Ljusdals kommun ska införa detta, även om det på
riksplanet finns en dom som säger att denna hjälp inte ingår i hemtjänsten.
Det är ett led i miljöarbetet som bör utvecklas.
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018, § 192 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande.
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdalshem och Ljusdals Energi
bör stå för sorteringssystem/kärl/placering och tillgänglighet. Hemtjänstens
personal kan när det är sorterat bära ut till dessa kärl som är tillgängligt
placerade. För att kunden ska få den hjälpen behövs en ansökan om bistånd.
Riktlinje för detta bistånd behöver upprättas. Kunden ansvarar för sortering i
sitt eget hem.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida
37(41)

Datum

2021-03-16

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I
sitt övervägande skriver han att för de personer som har hemtjänst ska det
vara möjligt att få hjälp med källsortering. Detta förutsätter att det finns för
ändamålet avsedda behållare vid fastigheten. Omsorgsnämnden har uttryckt
en positiv hållning till medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 februari 2021
Omsorgsnämndens yttrande 18 mars 2020 § 42
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018 § 192
Medborgarförslag 3 december 2018
Yrkanden
Iréne Jonsson (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson
(LB): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 42

Dnr 00259/2019

Medborgarförslag med önskemål om kommunens
agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor
längs Kalvsjöns östra strand
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om kommunens agerande
gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand.
Förslagsställaren anser att kraftledningen är olämplig av ett antal skäl:
Det finns negativa hälso- och miljöaspekter i att ha en kraftledning för nära
fastigheter och andra allmänna platser där "människor vistas stadigvarande".
Enligt Elsäkerhetsverket får en högspänningsledning inte vara dragen "över
eller i farlig närhet av" bland annat badplatser, lekplatser eller
campingplatser, eller andra ställen där allmänheten vistas (definierat som
minst 20 horisontella meter från ledningen till områdets yttersta gräns).
Kraftledningen begränsar utnyttjandet av mycket attraktiv mark för
kommunen och dess invånare och besökare i närheten av Kalvsjön.
Förslagsställaren har varit i kontakt med en representant från Trafikverket
som ställer sig positiv till en dialog. Om Ljusdals kommun ser intresse att
ändra på denna kraftledning för att främja miljö och hälsa, möjliggöra
samhällsutveckling, förbättra markåtkomst och/eller förbättra tillgänglighet
för allmänheten i naturskyddsområde så "är Trafikverket lyhörda och vill
bidra så långt det går". De står till förfogande för att utreda alternativ och
kostnader.
Förslagsställaren uppskattar Ljusdals kommuns involvering i ärendet och ser
fram emot en fortsatt dialog kring hur detta kan tas vidare.
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Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 115 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver nämnden att man förstår förslagsställarens oro och har en
positiv syn på det medborgarförslag som inkommit. Det finns starka och
tydliga skäl för att överväga åtgärder för att få ner mikrotesla (µt)-nivåerna
invid byggnader som används som permanentbostäder. Även argumentet att
skapa mer attraktiv mark kring ledningsgatan är ett rimligt skäl att på sikt
markförlägga delar av den aktuella kraftledningen.
Från kommunens sida är en lösning med så mycket markkabel som möjligt
att föredra, då det ger mindre påverkan för boende, natur och möjligheten till
framtida expansion i området. Utöver det som nämns i medborgarförslaget
så finns även ett LIS-område intill Kalvsjön, vilket också är ett skäl för att
markkabel kan bli aktuellt.
Innan beslut tas att befintlig kraftledning markförläggs bör en finansieringslösning vara klar som är samhällsekonomiskt försvarbar.
Förslagsvis bör man inleda finansieringsdiskussioner tillsammans med
ledningsägare, kommunen och berörda fastighetsägare.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens utlåtande föreslås att detta medborgarförslag
avslås.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 februari 2021
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 § 3
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 9 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll
Yrkanden
Iréne Jonsson (S) och Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelsens
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 43

Dnr 00368/2019

Medborgarförslag gällande placering av
timmeromlastning i Ljusdals kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals
kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att
timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, till exempel i Fågelsjö, för
att utnyttja Inlandsbanan för transport av virket.
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 175 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
övervägande skrivelser han att det pågår detaljplanering av en ny
timmeromlastning i Ljusdal. Det är av största vikt att kunna använda sig av
norra stambanan för transport av timmer.
Yrkanden
Lars Molin (M) och Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-16

§ 44

Dnr 00304/2020

Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal
och Järvsö
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har
lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 91 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår ett avslag på medborgarförslaget.
Han skriver i sitt övervägande: att bygga någon form av sluss över Edeforsen
vore häftigt men tyvärr inte realistiskt.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 februari 2021
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 91
Medborgarförslag 7 september 2020
Yrkanden
Iréne Jonsson (S) och Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelsens
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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Utdragsbestyrkande
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