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§ 30 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Frågor ställs kring ordförande Markus Evenssons aviserade avgång och 

formalia kring detta. Diskussion sker. 

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – De antagna detaljplanerna har överklagats av 

Trafikverket. Kommunen har  yttrat sig över överklagningarna. 

Länsstyrelsen håller i grund och botten med kommunen eftersom de 

inte har överprövat detaljplanerna. I kommunens yttranden lyfts fram 

att det inte är lämpligt att timmeromlastningen ligger på Östernäs, att 

den inte är konkurrensneutral och inte har bygglov. I yttrandena 

beskrivs våra framtida planer. 

 

 Timmerterminal – möte den 24/2. Detaljplanen för Kläppa är ute på 

samråd. 

 

 Hälsingeråd – möte den 24/3 

 

 Näringslivsarbete – En handlingsplan är framtagen för 2021 med 

fokus på att utveckla kommunens näringslivsarbete för ett framtida 

bättre företagsklimat. Utvärdering kommer att göras kvartal 1 2022. 

Fokus internt för 2021 är Förenkla helt enkelt. Kompetensen ska 

spilla över på hela kommunförvaltningen. Fokus externt 2021 är att 

besöka och möta företagen. Kommunen ska kommunicera så mycket 

som möjligt, både med företag och medborgare.  

 

 Covid-19 – muntlig information om aktuellt läge. Den 3:e vågen har 

startat. En kraftig uppgång av smittade i Gävleborg där Gävle och 

Sandviken står för merparten. Gällande vaccinering har Ljusdals 

kommun varit duktig, vi har vaccinerat våra kunder och i stort sett all 
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personal inom omsorgen. Det är oroväckande att vi nästa vecka får 

30% färre vaccindoser och veckan därpå 60% färre doser.  

 

 Regeringen kommer idag ut med revideringar gällande de nationella 

 riktlinjerna. Regionens smittskydd har kommit med 

 rekommendationer. Distansundervisning gymnasiet och högstadiet t o 

 m vecka 11. 

 

 Frågor tidigare kommunstyrelse från Bodil Eriksson (LB):    

 

- Jämförelse politikerkostnader 2018-2020.  2018: 2 572 000 kronor, 

2019: 3 180 000 kronor, 2020: 2 465 000 kronor. 

 

- Gullvivan. Visning pågår, 6 klara hyresgäster. 

 

- Riktlinjer för intraprenad ska tas fram under året.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 23 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföran-

den finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 31 Dnr 00427/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020. Yttrande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ärendet återremitteras till arbetsutskottet p g a avsaknad av  

  handlingsplan och tidsplan. Det nya förslaget till yttrande ska också 

  innehålla en sammanfattning av nämndernas yttranden.       

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC 

granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 

rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 

med ett skriftligt svar. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att 

kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan 

som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 

rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport. 

 

Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete. Dels utgör styrelsen en egen 

nämnd och ska bereda ett svar avseende de delar som berör styrelsens eget 

verksamhetsområde samt att genom sin uppsiktsplikt och dess funktion som 

beredande organ inför kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de 

rekommendationer som berör övriga nämnder.  

 

Övriga berörda nämnder har svarat på revisionsrapporten och deras svar 

bifogas handlingarna. 

 

Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och 

socialnämnden har lämnat yttranden över revisionsrapporten. 

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk har utarbetat ett förslag till yttrande 

från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till senare under dagen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 mars 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 25 februari 2021, § 16 

Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 26 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 38 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Ärendet 

återremitteras till arbetsutskottet p g a av avsaknad av handlingsplan och 

tidsplan. Det nya förslaget till yttrande ska också innehålla en sammanfatt-

ning av nämndernas yttranden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ledamoten Stina 

Michelson (S) åter får tjänstgöra i detta sedan tidigare bordlagda ärende. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska 

således avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras. 

Omröstningsresultat 

Med 7 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommun-

styrelsen beslutat återremittera ärendet.  

 

Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), 

Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 

 

Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och Ove Schönning (S) röstar Ja. 

 

Lena Svahn (MP) avstår från att rösta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsutskottet 

Biträdande kommunchefen för handläggning 
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§ 32 Dnr 00093/2020  

Brottsförebyggande arbete Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av kommunens förvaltningschefer, 

säkerhetschef, SKOS-samordnare, chefer för de kommunala bolagen, chef 

för närsjukvården samt kommunpolis och sammanträder 10 gånger per år. 

Kommunstyrelsen ska informeras om det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet två gånger per år.  

 

Vid detta informationstillfälle rapporterar säkerhetschefen, kommunpolisen 

och BRÅ-samordnaren om BRÅ:s struktur och uppdrag, hur arbetet går med 

de prioriterade områden som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 

16 september 2020, polisens statistik för anmälda brott 2020 i Ljusdals 

kommun samt information om medborgarlöfte.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 22 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 33 Dnr 00062/2021  

Sjukstatistik 2019 och 2020 för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under år 2016. Under de 

kommande två åren gjordes en kraftsamling för att sänka sjuktalen vilket 

också skedde. Kraftsamlingen omfattade flera olika insatser vilket HR-

enheten tidigare har informerat om. Glädjande är att de allra flesta av de 

sjukskrivna återgick till sina uppdrag och arbetsuppgifter. Från år 2016 till 

och med år 2018 sänktes den totala sjukfrånvaron från 10,2 till 8,9 procent.  

 

För år 2019 var den totala sjukfrånvaron 9,3 procent, men år 2020 ökade 

sjukfrånvaron till 11,3 procent. 

 

Ökningen av sjukfrånvaron har skett framförallt inom utbildningsförvalt-

ningen och omsorgsförvaltningen till skillnad mot kommunstyrelseförvalt-

ningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt samhällsservice-

förvaltningen där sjukfrånvaron är oförändrad. 

 

När det gäller sjukfrånvaron hos män är ökningen 2 procent och för kvinnor 

3,3 procent. 

 

Korttidssjukfrånvaron har ökat medan långtidssjukfrånvaron är stabil. 

 

Sammanfattningsvis är de kommande åren viktiga för att återställa och 

förhoppningsvis minska sjuktalen igen till under 9 procent på totalen.  

 

Uppföljning av sjuktalen i kommunstyrelsen är viktig samt att arbetsgivaren 

(chef) uppfyller sitt rehabiliteringsansvar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 februari 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

ks 20210304 (Signerat) Sida 11 av 28



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

12(27) 

Datum 

2021-03-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 00087/2019  

Information från HR-enheten om Inspektionsmed-
delande från Arbetsmiljöverket samt information om 
hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Information om inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket noteras 

 till protokollet. 

 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag och ansvar för att göra en 

 plan för att åtgärda bristerna. 

 

 

3. Kommunstyrelseförvaltningen informerar om plan och ger återkoppling 

 kring hur arbetet går i att åtgärda bristerna till kommunstyrelsens 

 personalutskott löpande under året. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur 

Ljusdals kommun som arbetsgivare lever upp till arbetet med det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av denna inspektion var att fyra brister 

har identifierats: 

Brist 1: Årlig uppföljning saknas 

Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll 

Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner 

Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud   

 

Utifrån dessa brister har arbetsmiljöverket ställt krav på åtgärder. Dessa krav 

sammanfattas till följande punkter;  

 

• Ökad delaktighet på alla nivåer för att förbättra det systematiska 

 arbetsmiljöarbetet 

 

• Ökad kunskap och förståelse för vad arbetsmiljöansvaret med 

 delegationer och befogenheter för chefer, skyddsombud och anställda 

 innebär 
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• Ta fram alternativt/förbättra rutiner och dokumentation av det 

 systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

• Implementera rutiner, mallar, system och följa upp att det används 

 

• Säkra att uppföljning av åtgärdsplaner på alla nivåer inom organisationen 

 sker 

 

 

Hur arbetet med att åtgärda dessa punkter har påbörjats tillsammans med 

HR-enheten, kommunens ledningsgrupp och Central skyddskommitté. Det 

presenteras en grov planering för vårens och höstens arbete för att åtgärda 

bristerna. 

 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av arbetsmiljöarbetet inom 

kommunerna på uppdrag av Sveriges regering. Inspektionen påbörjades 

under oktober fram till november 2020. Inspektionen var indelad i tre delar: 

 

1. Inledande inspektionsmöte. Syftet var att arbetsgivaren informerade 

om  arbetsmiljöpolicyn, arbetsmiljöarbetet, rutiner och riktlinjer, hur 

vi arbetar med den årliga uppföljningen, arbetsskador och tillbud, 

samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombuden, sjukskriv-

ningstal, personalomsättning, antal medarbetar, fördelning kön etc. 

 

2. Arbetsmiljöverket genomförde stickprov under två dagar. Stickprovet 

genomfördes på Järvsö förskola, Galaxens förskola och Vij Förskola.  

Syfte var att följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerat ute i 

verksamheter. Det som följdes upp var: Hur den lokala 

organisationen ser ut, Hur sker arbetsmiljöarbetet lokalt, uppföljning 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetsskador och tillbud. 

 

 

3. Arbetsmiljöverket och kommunledningen återsamlades där resultatet 

av inspektionen presenterades och de brister som hade identifierats.           

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse    
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 35 Dnr 00093/2021  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 

denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 

protokoll som är aktuella är: 

 

- Utbildningsnämnden 21 januari 2021 

- Omsorgsnämnden 7 januari 2021 

- Samhällsservicenämnden 13 januari och 10 februari 2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

ks 20210304 (Signerat) Sida 15 av 28



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

16(27) 

Datum 

2021-03-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 00026/2021  

Transportinfrastrukturplanering perioden 2022-2033 
och 2022-2037- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har påbörjat framtagande av en ny regional plan 

(länstransportplan) för infrastruktur. 

 

Målsättningen är att ha ett förslag klart efter sommaren 2021 som kan 

remissbehandlas under hösten. Ett flertal osäkerhetsfaktorer har påtalats av 

regionen - tidplanen är ansträngd och möjligheten till formella samråd med 

kommuner med flera berörda uppges vara begränsad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 37 Dnr 00072/2021  

Utvidgning av buffertzon för världsarvsgården 
Bommars i Letsbo - antagande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Utökade områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 "Världsarvsgård 

 Bommars" antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 september 2020 beslutade samhällservicenämnden att ge samhälls-

serviceförvaltningen i uppdrag att utvidga områdesbestämmelserna kring 

världsarvsgården Bommars i Letsbo. Förslaget grundar sig i Unescos krav på 

att buffertzonen kring världsarvet skall utvidgas för att säkerställa de kultur-

historiska värdena. Uppdraget finansieras av kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 4 november 2020 till 

25 november 2020. Ett yttrande har kommit in med synpunkter. Planför-

slaget har reviderats med anledning av yttrandet. 

 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 22 december 2020 

till 5 januari 2021. Två yttranden har kommit in utan synpunkter, 

planförslaget bedöms därför kunna antas. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 10 februari 2021, § 21 att de utökade 

områdesbestämmelserna antas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 19 februari 2021, § 21 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2021 

Antagandehandlingar 27 januari 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson 

(S) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 38 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning januari 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet.  

 

2.  Kommun-/ekonomichefen får i uppdrag att utforma gemensamma 

 riktlinjer för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska 

 rapporteringen ska utformas. Riktlinjerna ska presenteras vid 

 kommunstyrelsesammanträdet i april 2021.  Riktlinjerna ska säkerställa 

 att det som rapporteras är det som efterfrågas och ger tillräckliga underlag 

 för nödvändiga beslut. 

 

 I riktlinjerna ska det tydligt framgå att arbetsmarknads- och 

 socialnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och 

 samhällsservicenämnden ska erhålla sina ekonomiska rapporter månaden 

 efter. Månadsrapporterna måste först behandlas i respektive nämnd och 

 därefter skickas till kommunstyrelsen, vilket innebär en förskjutning på 

 upp till en månad.  

 

 Samtliga nämnder med ett prognostiserat underskott ska månadsvis 

 rapportera till kommunstyrelsen beslutade åtgärder och dess effekter. 

 

 Om enskild nämnd ej förmår att vidta tillräckliga åtgärder ska 

 kommunstyrelsen väcka frågan om eventuella åtgärder till 

 kommunfullmäktige, alternativt uppdra till kommunchefen att utreda och 

 föreslå kommunövergripande åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar månadsuppföljning januari 

2021: 

 

Nämnderna har ett överskott i jämförelse med budget med 823 000 kronor.  

 

Verksamhetens nettokostnader har en avvikelse mot budget med - 4 475 000 

kronor. 

 

Resultat per januari visar en avvikelse mot budget med 1 287 000 kronor.  
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Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning januari 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Lars Molin (M) och Harald Noréus (L): 

 

Kommun-/ekonomichefen får i uppdrag att utforma gemensamma riktlinjer 

för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska rapporteringen ska 

utformas. Riktlinjerna ska presenteras vid kommunstyrelsesammanträdet i 

april 2021.  Riktlinjerna ska säkerställa att det som rapporteras är det som 

efterfrågas och ger tillräckliga underlag för nödvändiga beslut. 

 

I riktlinjerna ska det tydligt framgå att arbetsmarknads- och socialnämnden, 

omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsservicenämnden ska 

erhålla sina ekonomiska rapporter månaden efter. Månadsrapporterna måste 

först behandlas i respektive nämnd och därefter skickas till 

kommunstyrelsen, vilket innebär en förskjutning på upp till en månad.  

 

Samtliga nämnder med ett prognostiserat underskott ska månadsvis 

rapportera till kommunstyrelsen beslutade åtgärder och dess effekter. 

 

Om enskild nämnd ej förmår att vidta tillräckliga åtgärder ska 

kommunstyrelsen väcka frågan om eventuella åtgärder till 

kommunfullmäktige, alternativt uppdra till kommunchefen att utreda och 

föreslå kommunövergripande åtgärder.  

 

Lena Svahn (MP) och László Gönczi (MP): Jonny Mills yrkande ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer Jonny Mills m fl yrkande mot avslag. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jonny Mills m fl yrkande.  

 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja- röst för avslag, Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Omröstningsresultat 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Jonny 

Mills m fl yrkande.  

 

Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), 

Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 

 

Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Yvonne Oscarsson (V), Ove Schönning 

(S) och László Gönczi (MP) röstar Ja.  

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP), Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S) och Lena Svahn 

(MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen/ekonomichefen för verkställande 
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§ 39 Dnr 00439/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade 

 till pandemin. 

 

2.  Beslut gällande förlängning av nuvarande avtal om 

 varuhemsändningsbidrag samt utredning om ansvaret för 

 varuförsörjningsplan fattas vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden beslutade 9 december 2020, § 164 att förlänga nuvarande 

avtal om varuhemsändningsbidrag med livsmedelsbutiker i tre månader till 

och med 31 mars 2021. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ta över ansvaret för 

varuförsörjningsfrågor kopplande till pandemin. De föreslår vidare att 

kommunstyrelsen gör en utredning om att varuförsörjningsplanen för 

glesbygd permanent bör övertas i kommunstyrelsen. 

 

Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika matbutiker har varit svåra att 

efterleva för dem som inte har anhöriga eller bekanta som kan handla åt dem. 

Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd 

hemsändningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker som så önskat, 

avtalen gäller till sista december med möjlighet till förlängning. Kommunen 

har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 

Region Gävleborg bekostar hälften.  

 

Kommunens merkostnad bedöms till cirka 350 000 kronor under 2020 och 

har hittills belastat omsorgsnämndens budget. 

 

Region Gävleborg har beslutat förläng sitt bidrag till och med 31 mars 2021. 

 

Regionen kommer att fatta nytt beslut på måndag 8 mars 2021.  
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Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 9 december 2020, § 164 

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): 

Kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade till 

pandemin. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 40 Dnr 00453/2020  

Ansökan från Riggtech Holding AB om att få köpa del 
av Öje 11:21 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ett reservationsavtal skrivs med Riggtech Holding AB för framtida köp 

 av del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 

 erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 

 förlängning om 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 

 

2. När bygglov erhållits får Riggtech Holding AB köpa den reserverade 

 marken för 25 kronor per kvadratmeter gällande byggbar mark och 10 

 kronor per kvadratmeter gällande mark som inte får bebyggas. 

 

3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, en 

 avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Riggtech 

 Holding AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Riggtech Holding AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del 

av fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga en padel-/ 

aktivitetshall med tillhörande parkeringsytor. 

 

Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerat som 

industrimark. Området har hittills inte utvecklats som industriområde, för att 

tillgodose nyttjande för industri behöver ny tillfartsväg byggas då tillfarts-

vägarna som finns till området inte är lämpade för tung trafik. Nyttjande av 

området för Padel-/aktivitetshall innebär en större tillströmning av trafik till 

området men, det kommer att vara i första hand persontrafik vilket bör vara 

möjligt att tillgodose med befintlig väg.  

 

Området som Riggtech önskar köpa är på cirka 9 700 kvadratmeter varav 

cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 6 000 kvadratmeter mark 

som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste industrimarken som har 

sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 kronor per kvadratmeter 

för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger invid riksväg 83 i Nybo 

och har förhållandevis goda markförhållanden.   
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Det i detta ärende aktuella området är till vissa delar sank mark där pålning 

kan behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med sämre 

tillgång till vägnät. 

 

Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 

bedömer samhällsserviceförvaltningen att ett relevant pris för marken är 25 

kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark 

som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 

 

Kontakt har tagits med Ljusdal Energi och de har kommit in med ett 

önskemål om att justera den norra gränsen på grund av en viktig VA-ledning 

som går där, kontakt har tagits med Riggtech angående den önskade 

justeringen och de accepterar förändringen i önskat område. 

 

Kontroll mot detaljplan ger att avstyckningsbart område begränsas västerut 

av ett grönområde även detta har kommunicerats med sökanden.              

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 14 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2021 

Ny kartbild med hänsyn tagen till detaljplan 4 februari 2021 

Detaljplan för Öje 11:21 med flera 4 februari 2021 

Förslag till reservationsavtal för del av Öje 11:21 

Ansökan från Riggtech Holding AB angående ett reservationsavtal på delar 

av fastigheten Öje 11:21 7 januari 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 41 Dnr 00529/2013  

Val av styrelserepresentant i Svartvallsbergets 
vindkraftsfond 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Projektutvecklare Roland Hamlin utses till styrelserepresentant för 

 Ljusdals kommun i Svartvallsbergets vindkraftsfond.          

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med avtalet om bygdemedel för Svartvallsbergets vindkraftsfond 

ska Ljusdals kommun utse en styrelserepresentant till fondstyrelsen.   

 

Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att projektutvecklare Roland 

Hamlin utses till styrelserepresentant för Ljusdals kommun i 

Svartvallsbergets vindkraftsfond.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 23 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Roland Hamlin för vidareförmedling till Svartvallsbergets vindkraftsfond 
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§ 42 Dnr 00522/2013  

Dom från Mark- och miljööverdomstolen gällande 
överklagan av Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om 
avslag på ansökan om tillstånd av vindkraftpark. För 
kännedom 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att Mark- och miljödom-

stolen har beslutat att avslå överklagande från Rose Windfarm AB av beslut 

från Länsstyrelsen i Dalarnas län att avslå ansökan om tillstånd till uppför-

ande och drift av gruppstation för vindkraft inom Hemberget i Ljusdals 

kommun. Som skäl för sitt beslut har miljöprövningsdelegationen bl a anfört 

att området inte bedöms som lämpligt för en vindkraftspark med hänsyn till 

dess betydelse för kungsörnspopulationen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2016, § 97 att tillstyrka ansökan.  

Beslutsunderlag 

Dom från Mark- och miljödomstolen 26 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 30 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Frågor ställs kring ordförande Markus Evenssons aviserade avgång och 


formalia kring detta. Diskussion sker. 


 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – De antagna detaljplanerna har överklagats av 


Trafikverket. Kommunen har  yttrat sig över överklagningarna. 


Länsstyrelsen håller i grund och botten med kommunen eftersom de 


inte har överprövat detaljplanerna. I kommunens yttranden lyfts fram 


att det inte är lämpligt att timmeromlastningen ligger på Östernäs, att 


den inte är konkurrensneutral och inte har bygglov. I yttrandena 


beskrivs våra framtida planer. 


 


 Timmerterminal – möte den 24/2. Detaljplanen för Kläppa är ute på 


samråd. 


 


 Hälsingeråd – möte den 24/3 


 


 Näringslivsarbete – En handlingsplan är framtagen för 2021 med 


fokus på att utveckla kommunens näringslivsarbete för ett framtida 


bättre företagsklimat. Utvärdering kommer att göras kvartal 1 2022. 


Fokus internt för 2021 är Förenkla helt enkelt. Kompetensen ska 


spilla över på hela kommunförvaltningen. Fokus externt 2021 är att 


besöka och möta företagen. Kommunen ska kommunicera så mycket 


som möjligt, både med företag och medborgare.  


 


 Covid-19 – muntlig information om aktuellt läge. Den 3:e vågen har 


startat. En kraftig uppgång av smittade i Gävleborg där Gävle och 


Sandviken står för merparten. Gällande vaccinering har Ljusdals 


kommun varit duktig, vi har vaccinerat våra kunder och i stort sett all 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


5(27) 


Datum 


2021-03-04 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


personal inom omsorgen. Det är oroväckande att vi nästa vecka får 


30% färre vaccindoser och veckan därpå 60% färre doser.  


 


 Regeringen kommer idag ut med revideringar gällande de nationella 


 riktlinjerna. Regionens smittskydd har kommit med 


 rekommendationer. Distansundervisning gymnasiet och högstadiet t o 


 m vecka 11. 


 


 Frågor tidigare kommunstyrelse från Bodil Eriksson (LB):    


 


- Jämförelse politikerkostnader 2018-2020.  2018: 2 572 000 kronor, 


2019: 3 180 000 kronor, 2020: 2 465 000 kronor. 


 


- Gullvivan. Visning pågår, 6 klara hyresgäster. 


 


- Riktlinjer för intraprenad ska tas fram under året.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 23 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföran-


den finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 31 Dnr 00427/2020  


Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020. Yttrande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ärendet återremitteras till arbetsutskottet p g a avsaknad av  


  handlingsplan och tidsplan. Det nya förslaget till yttrande ska också 


  innehålla en sammanfattning av nämndernas yttranden.       


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC 


granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 


rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 


med ett skriftligt svar. 


 


Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att 


kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan 


som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 


rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport. 


 


Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete. Dels utgör styrelsen en egen 


nämnd och ska bereda ett svar avseende de delar som berör styrelsens eget 


verksamhetsområde samt att genom sin uppsiktsplikt och dess funktion som 


beredande organ inför kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de 


rekommendationer som berör övriga nämnder.  


 


Övriga berörda nämnder har svarat på revisionsrapporten och deras svar 


bifogas handlingarna. 


 


Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och 


socialnämnden har lämnat yttranden över revisionsrapporten. 


 


Biträdande kommunchef Mikael Björk har utarbetat ett förslag till yttrande 


från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 


 


Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till senare under dagen. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 mars 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 25 februari 2021, § 16 


Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 26 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 38 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Ärendet 


återremitteras till arbetsutskottet p g a av avsaknad av handlingsplan och 


tidsplan. Det nya förslaget till yttrande ska också innehålla en sammanfatt-


ning av nämndernas yttranden. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ledamoten Stina 


Michelson (S) åter får tjänstgöra i detta sedan tidigare bordlagda ärende. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska 


således avgöras idag. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska 


återremitteras. 


Omröstningsresultat 


Med 7 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommun-


styrelsen beslutat återremittera ärendet.  


 


Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), 


Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 


 


Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och Ove Schönning (S) röstar Ja. 


 


Lena Svahn (MP) avstår från att rösta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Arbetsutskottet 


Biträdande kommunchefen för handläggning 
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§ 32 Dnr 00093/2020  


Brottsförebyggande arbete Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av kommunens förvaltningschefer, 


säkerhetschef, SKOS-samordnare, chefer för de kommunala bolagen, chef 


för närsjukvården samt kommunpolis och sammanträder 10 gånger per år. 


Kommunstyrelsen ska informeras om det brottsförebyggande och 


trygghetsskapande arbetet två gånger per år.  


 


Vid detta informationstillfälle rapporterar säkerhetschefen, kommunpolisen 


och BRÅ-samordnaren om BRÅ:s struktur och uppdrag, hur arbetet går med 


de prioriterade områden som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 


16 september 2020, polisens statistik för anmälda brott 2020 i Ljusdals 


kommun samt information om medborgarlöfte.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 22 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 33 Dnr 00062/2021  


Sjukstatistik 2019 och 2020 för Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under år 2016. Under de 


kommande två åren gjordes en kraftsamling för att sänka sjuktalen vilket 


också skedde. Kraftsamlingen omfattade flera olika insatser vilket HR-


enheten tidigare har informerat om. Glädjande är att de allra flesta av de 


sjukskrivna återgick till sina uppdrag och arbetsuppgifter. Från år 2016 till 


och med år 2018 sänktes den totala sjukfrånvaron från 10,2 till 8,9 procent.  


 


För år 2019 var den totala sjukfrånvaron 9,3 procent, men år 2020 ökade 


sjukfrånvaron till 11,3 procent. 


 


Ökningen av sjukfrånvaron har skett framförallt inom utbildningsförvalt-


ningen och omsorgsförvaltningen till skillnad mot kommunstyrelseförvalt-


ningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt samhällsservice-


förvaltningen där sjukfrånvaron är oförändrad. 


 


När det gäller sjukfrånvaron hos män är ökningen 2 procent och för kvinnor 


3,3 procent. 


 


Korttidssjukfrånvaron har ökat medan långtidssjukfrånvaron är stabil. 


 


Sammanfattningsvis är de kommande åren viktiga för att återställa och 


förhoppningsvis minska sjuktalen igen till under 9 procent på totalen.  


 


Uppföljning av sjuktalen i kommunstyrelsen är viktig samt att arbetsgivaren 


(chef) uppfyller sitt rehabiliteringsansvar.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 9 februari 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 34 Dnr 00087/2019  


Information från HR-enheten om Inspektionsmed-
delande från Arbetsmiljöverket samt information om 
hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Information om inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket noteras 


 till protokollet. 


 


2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag och ansvar för att göra en 


 plan för att åtgärda bristerna. 


 


 


3. Kommunstyrelseförvaltningen informerar om plan och ger återkoppling 


 kring hur arbetet går i att åtgärda bristerna till kommunstyrelsens 


 personalutskott löpande under året. 


Sammanfattning av ärendet 


Under hösten 2020 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur 


Ljusdals kommun som arbetsgivare lever upp till arbetet med det systema-


tiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av denna inspektion var att fyra brister 


har identifierats: 


Brist 1: Årlig uppföljning saknas 


Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll 


Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner 


Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud   


 


Utifrån dessa brister har arbetsmiljöverket ställt krav på åtgärder. Dessa krav 


sammanfattas till följande punkter;  


 


• Ökad delaktighet på alla nivåer för att förbättra det systematiska 


 arbetsmiljöarbetet 


 


• Ökad kunskap och förståelse för vad arbetsmiljöansvaret med 


 delegationer och befogenheter för chefer, skyddsombud och anställda 


 innebär 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


13(27) 


Datum 


2021-03-04 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


• Ta fram alternativt/förbättra rutiner och dokumentation av det 


 systematiska arbetsmiljöarbetet 


 


• Implementera rutiner, mallar, system och följa upp att det används 


 


• Säkra att uppföljning av åtgärdsplaner på alla nivåer inom organisationen 


 sker 


 


 


Hur arbetet med att åtgärda dessa punkter har påbörjats tillsammans med 


HR-enheten, kommunens ledningsgrupp och Central skyddskommitté. Det 


presenteras en grov planering för vårens och höstens arbete för att åtgärda 


bristerna. 


 


Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av arbetsmiljöarbetet inom 


kommunerna på uppdrag av Sveriges regering. Inspektionen påbörjades 


under oktober fram till november 2020. Inspektionen var indelad i tre delar: 


 


1. Inledande inspektionsmöte. Syftet var att arbetsgivaren informerade 


om  arbetsmiljöpolicyn, arbetsmiljöarbetet, rutiner och riktlinjer, hur 


vi arbetar med den årliga uppföljningen, arbetsskador och tillbud, 


samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombuden, sjukskriv-


ningstal, personalomsättning, antal medarbetar, fördelning kön etc. 


 


2. Arbetsmiljöverket genomförde stickprov under två dagar. Stickprovet 


genomfördes på Järvsö förskola, Galaxens förskola och Vij Förskola.  


Syfte var att följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerat ute i 


verksamheter. Det som följdes upp var: Hur den lokala 


organisationen ser ut, Hur sker arbetsmiljöarbetet lokalt, uppföljning 


av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetsskador och tillbud. 


 


 


3. Arbetsmiljöverket och kommunledningen återsamlades där resultatet 


av inspektionen presenterades och de brister som hade identifierats.           


Beslutsunderlag 


 Tjänsteskrivelse    
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 35 Dnr 00093/2021  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 


denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 


protokoll som är aktuella är: 


 


- Utbildningsnämnden 21 januari 2021 


- Omsorgsnämnden 7 januari 2021 


- Samhällsservicenämnden 13 januari och 10 februari 2021 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 25 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 36 Dnr 00026/2021  


Transportinfrastrukturplanering perioden 2022-2033 
och 2022-2037- information 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg har påbörjat framtagande av en ny regional plan 


(länstransportplan) för infrastruktur. 


 


Målsättningen är att ha ett förslag klart efter sommaren 2021 som kan 


remissbehandlas under hösten. Ett flertal osäkerhetsfaktorer har påtalats av 


regionen - tidplanen är ansträngd och möjligheten till formella samråd med 


kommuner med flera berörda uppges vara begränsad.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 37 Dnr 00072/2021  


Utvidgning av buffertzon för världsarvsgården 
Bommars i Letsbo - antagande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Utökade områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 "Världsarvsgård 


 Bommars" antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 8 september 2020 beslutade samhällservicenämnden att ge samhälls-


serviceförvaltningen i uppdrag att utvidga områdesbestämmelserna kring 


världsarvsgården Bommars i Letsbo. Förslaget grundar sig i Unescos krav på 


att buffertzonen kring världsarvet skall utvidgas för att säkerställa de kultur-


historiska värdena. Uppdraget finansieras av kommunstyrelseförvaltningen. 


 


Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 4 november 2020 till 


25 november 2020. Ett yttrande har kommit in med synpunkter. Planför-


slaget har reviderats med anledning av yttrandet. 


 


Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 22 december 2020 


till 5 januari 2021. Två yttranden har kommit in utan synpunkter, 


planförslaget bedöms därför kunna antas. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 10 februari 2021, § 21 att de utökade 


områdesbestämmelserna antas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 19 februari 2021, § 21 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2021 


Antagandehandlingar 27 januari 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson 


(S) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 38 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning januari 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Informationen noteras till protokollet.  


 


2.  Kommun-/ekonomichefen får i uppdrag att utforma gemensamma 


 riktlinjer för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska 


 rapporteringen ska utformas. Riktlinjerna ska presenteras vid 


 kommunstyrelsesammanträdet i april 2021.  Riktlinjerna ska säkerställa 


 att det som rapporteras är det som efterfrågas och ger tillräckliga underlag 


 för nödvändiga beslut. 


 


 I riktlinjerna ska det tydligt framgå att arbetsmarknads- och 


 socialnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och 


 samhällsservicenämnden ska erhålla sina ekonomiska rapporter månaden 


 efter. Månadsrapporterna måste först behandlas i respektive nämnd och 


 därefter skickas till kommunstyrelsen, vilket innebär en förskjutning på 


 upp till en månad.  


 


 Samtliga nämnder med ett prognostiserat underskott ska månadsvis 


 rapportera till kommunstyrelsen beslutade åtgärder och dess effekter. 


 


 Om enskild nämnd ej förmår att vidta tillräckliga åtgärder ska 


 kommunstyrelsen väcka frågan om eventuella åtgärder till 


 kommunfullmäktige, alternativt uppdra till kommunchefen att utreda och 


 föreslå kommunövergripande åtgärder.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar månadsuppföljning januari 


2021: 


 


Nämnderna har ett överskott i jämförelse med budget med 823 000 kronor.  


 


Verksamhetens nettokostnader har en avvikelse mot budget med - 4 475 000 


kronor. 


 


Resultat per januari visar en avvikelse mot budget med 1 287 000 kronor.  
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Beslutsunderlag 


Månadsuppföljning januari 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB), Lars Molin (M) och Harald Noréus (L): 


 


Kommun-/ekonomichefen får i uppdrag att utforma gemensamma riktlinjer 


för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska rapporteringen ska 


utformas. Riktlinjerna ska presenteras vid kommunstyrelsesammanträdet i 


april 2021.  Riktlinjerna ska säkerställa att det som rapporteras är det som 


efterfrågas och ger tillräckliga underlag för nödvändiga beslut. 


 


I riktlinjerna ska det tydligt framgå att arbetsmarknads- och socialnämnden, 


omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsservicenämnden ska 


erhålla sina ekonomiska rapporter månaden efter. Månadsrapporterna måste 


först behandlas i respektive nämnd och därefter skickas till 


kommunstyrelsen, vilket innebär en förskjutning på upp till en månad.  


 


Samtliga nämnder med ett prognostiserat underskott ska månadsvis 


rapportera till kommunstyrelsen beslutade åtgärder och dess effekter. 


 


Om enskild nämnd ej förmår att vidta tillräckliga åtgärder ska 


kommunstyrelsen väcka frågan om eventuella åtgärder till 


kommunfullmäktige, alternativt uppdra till kommunchefen att utreda och 


föreslå kommunövergripande åtgärder.  


 


Lena Svahn (MP) och László Gönczi (MP): Jonny Mills yrkande ska avslås.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer Jonny Mills m fl yrkande mot avslag. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Jonny Mills m fl yrkande.  


 


Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja- röst för avslag, Nej-röst för bifall till yrkandet. 


Omröstningsresultat 


Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Jonny 


Mills m fl yrkande.  


 


Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), 


Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 


 


Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Yvonne Oscarsson (V), Ove Schönning 


(S) och László Gönczi (MP) röstar Ja.  


Protokollsanteckning 


László Gönczi (MP), Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S) och Lena Svahn 


(MP) reserverar sig mot beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen/ekonomichefen för verkställande 
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§ 39 Dnr 00439/2020  


Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade 


 till pandemin. 


 


2.  Beslut gällande förlängning av nuvarande avtal om 


 varuhemsändningsbidrag samt utredning om ansvaret för 


 varuförsörjningsplan fattas vid nästkommande sammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden beslutade 9 december 2020, § 164 att förlänga nuvarande 


avtal om varuhemsändningsbidrag med livsmedelsbutiker i tre månader till 


och med 31 mars 2021. 


 


Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ta över ansvaret för 


varuförsörjningsfrågor kopplande till pandemin. De föreslår vidare att 


kommunstyrelsen gör en utredning om att varuförsörjningsplanen för 


glesbygd permanent bör övertas i kommunstyrelsen. 


 


Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika matbutiker har varit svåra att 


efterleva för dem som inte har anhöriga eller bekanta som kan handla åt dem. 


Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd 


hemsändningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker som så önskat, 


avtalen gäller till sista december med möjlighet till förlängning. Kommunen 


har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 


Region Gävleborg bekostar hälften.  


 


Kommunens merkostnad bedöms till cirka 350 000 kronor under 2020 och 


har hittills belastat omsorgsnämndens budget. 


 


Region Gävleborg har beslutat förläng sitt bidrag till och med 31 mars 2021. 


 


Regionen kommer att fatta nytt beslut på måndag 8 mars 2021.  
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Beslutsunderlag 


Omsorgsnämndens protokoll 9 december 2020, § 164 


Yrkanden 


László Gönczi (MP), Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): 


Kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor kopplade till 


pandemin. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 40 Dnr 00453/2020  


Ansökan från Riggtech Holding AB om att få köpa del 
av Öje 11:21 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ett reservationsavtal skrivs med Riggtech Holding AB för framtida köp 


 av del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 


 erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 


 förlängning om 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 


 


2. När bygglov erhållits får Riggtech Holding AB köpa den reserverade 


 marken för 25 kronor per kvadratmeter gällande byggbar mark och 10 


 kronor per kvadratmeter gällande mark som inte får bebyggas. 


 


3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, en 


 avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Riggtech 


 Holding AB. 


Sammanfattning av ärendet 


Riggtech Holding AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del 


av fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga en padel-/ 


aktivitetshall med tillhörande parkeringsytor. 


 


Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerat som 


industrimark. Området har hittills inte utvecklats som industriområde, för att 


tillgodose nyttjande för industri behöver ny tillfartsväg byggas då tillfarts-


vägarna som finns till området inte är lämpade för tung trafik. Nyttjande av 


området för Padel-/aktivitetshall innebär en större tillströmning av trafik till 


området men, det kommer att vara i första hand persontrafik vilket bör vara 


möjligt att tillgodose med befintlig väg.  


 


Området som Riggtech önskar köpa är på cirka 9 700 kvadratmeter varav 


cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 6 000 kvadratmeter mark 


som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste industrimarken som har 


sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 kronor per kvadratmeter 


för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger invid riksväg 83 i Nybo 


och har förhållandevis goda markförhållanden.   
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Det i detta ärende aktuella området är till vissa delar sank mark där pålning 


kan behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med sämre 


tillgång till vägnät. 


 


Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 


bedömer samhällsserviceförvaltningen att ett relevant pris för marken är 25 


kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark 


som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 


 


Kontakt har tagits med Ljusdal Energi och de har kommit in med ett 


önskemål om att justera den norra gränsen på grund av en viktig VA-ledning 


som går där, kontakt har tagits med Riggtech angående den önskade 


justeringen och de accepterar förändringen i önskat område. 


 


Kontroll mot detaljplan ger att avstyckningsbart område begränsas västerut 


av ett grönområde även detta har kommunicerats med sökanden.              


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 14 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2021 


Ny kartbild med hänsyn tagen till detaljplan 4 februari 2021 


Detaljplan för Öje 11:21 med flera 4 februari 2021 


Förslag till reservationsavtal för del av Öje 11:21 


Ansökan från Riggtech Holding AB angående ett reservationsavtal på delar 


av fastigheten Öje 11:21 7 januari 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 41 Dnr 00529/2013  


Val av styrelserepresentant i Svartvallsbergets 
vindkraftsfond 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Projektutvecklare Roland Hamlin utses till styrelserepresentant för 


 Ljusdals kommun i Svartvallsbergets vindkraftsfond.          


Sammanfattning av ärendet 


I enlighet med avtalet om bygdemedel för Svartvallsbergets vindkraftsfond 


ska Ljusdals kommun utse en styrelserepresentant till fondstyrelsen.   


 


Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att projektutvecklare Roland 


Hamlin utses till styrelserepresentant för Ljusdals kommun i 


Svartvallsbergets vindkraftsfond.         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 23 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Roland Hamlin för vidareförmedling till Svartvallsbergets vindkraftsfond 
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§ 42 Dnr 00522/2013  


Dom från Mark- och miljööverdomstolen gällande 
överklagan av Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om 
avslag på ansökan om tillstånd av vindkraftpark. För 
kännedom 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att Mark- och miljödom-


stolen har beslutat att avslå överklagande från Rose Windfarm AB av beslut 


från Länsstyrelsen i Dalarnas län att avslå ansökan om tillstånd till uppför-


ande och drift av gruppstation för vindkraft inom Hemberget i Ljusdals 


kommun. Som skäl för sitt beslut har miljöprövningsdelegationen bl a anfört 


att området inte bedöms som lämpligt för en vindkraftspark med hänsyn till 


dess betydelse för kungsörnspopulationen. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2016, § 97 att tillstyrka ansökan.  


Beslutsunderlag 


Dom från Mark- och miljödomstolen 26 januari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 





