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§ 104 Dnr 00025/2020  

Information från kommunchefen  

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet .          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• Östernäs – Sanering pågår. Reviderad ansökan inskickad till 
Länsstyrelsen gällande att även kunna sanera östra området. 

• Timmerterminal – Nytt möte den 20/8. 
• Fiskodling Bränta – Inget nytt att rapportera. 
• Rekrytering personalchef och ekonomichef påbörjad.   

             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 5 augusti 2020 

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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§ 105 Dnr 00094/2020  

Coronaviruset 2020, information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har sedan slutet av januari arbetat med 
omvärldsbevakning, samverkan, information samt beredskapsplaner på 
grund av utvecklingen kring Coronaviruset covid-19.  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att det har varit stabsmöten 
en gång i veckan under hela sommaren. En gång per vecka har kommunen 
rapporterat vår lägesbild till Länsstyrelsen. 
 
Just nu finns endast en befarad smitta inom äldreomsorgen. Personalen har 
arbetat på ett fantastiskt sätt under sommaren. All personal inom vård och 
omsorg har erbjudits möjlighet till antikroppstestning. Om några veckor vet 
vi resultatet av detta.  
 
Sommaren har varit lugn, trots många turister. Fr o m 1 juli har kommunen 
ansvaret för kontrollen av caféer och restauranger. Det mesta har fungerat 
bra. 
 
1 september kommer staben att bestämma om det ska göras några 
förändringar i kommunens tidigare fattade restriktioner, t e x hemarbete, inte 
fler än tio personer på möten, inga onödiga resor, inget deltagande i kurser 
och konferenser. 
 
Sammanfattningsvis är det grönt läge i verksamheterna, verksamheterna 
fungerar bra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 augusti 2020 
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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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§ 106 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning maj 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att ekonomiska rapporter ska lämnas vid varje 
sammanträde.  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för månadsuppföljning för maj 
månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 51 
Månadsuppföljning maj 2020 

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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§ 107 Dnr 00144/2019  

Verksamhetsredovisning Stenegård 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet.  
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att utvärdera Stenegårds verksamhet 2015-
 2020. En första presentation av utvärderingen ska ske på kommun-
 styrelsens sammanträde i oktober 2020. Efter slutförd utvärdering ska 
 beslut om ett nytt inriktningsbeslut fattas.       

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsansvarig Charlotta Netsman och fastighetsansvarig Richard 
Brännström informerar. 
 
Stenegård tillhör nu organisatoriskt enheten för strategisk och hållbar 
utveckling. 
 
Följande frågor ställs till kommunstyrelsen: 
 
1. Vart vill ni med Ljusdals kommun? 
2. Vad är Stenegård? 
3. Vad tjänar Ljusdals kommun på Stenegård? 
 
Enheten Stenegård 
 
Intäkter:   1 702 000 kronor 
Kostnader   4 757 000 kronor 
Summa   3 055 000 kronor 
Personalbudget:  3 826 934 kronor 
Underskott                      ca 800 000 kronor 
Kostnad                          ca 4 000 000 kronor 
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Sammanfattning 
 

• Stenegård genererar betydligt större värden till Ljusdals kommun än 
vad enheten kostar 

• Ljusdals kommun är enda huvudman som kan räkna hem 
skatteintäkter, sysselsättning, minskat försörjningsstöd, inflyttning 
och social hållbarhet 

• Stenegård kan bidra till kommunens måluppfyllelse samt till 10 av 17 
globala hållbarhetsmål 2021-2025 
Stenegård kan inte drivas med samma resultat enbart av privata, 
offentliga eller ideella krafter det är trepartssamverkan som skapar 
ringarna på vattnet 

• Tid- pengar- Kvalitet 
• Jordmånen är bördig, skörden rik och kommer alla till del. Vad blir 

nästa steg? 
 
Vision 2021-2025 
Stenegård bidrar till 

• att göra Ljusdals kommun välkänd i Sverige 
• öka inflyttningen och kompetensförsörjningen till kommunen 
• stärka besöksnäringen i Ljusdals kommun och Hälsingland 
• kommunens måluppfyllelse och de globala hållbarhetsmålen 

 
Stenegård är 

• ett grönt vardagsrum för kommunens invånare 
• en grön lunga för rekreation, rehabilitering  och hållbarhet 
• en jordmån att leva och växa i för små och microföretag inom kultur, 

hantverk, hälsa, lokal mat samt för civilsamhällets aktörer. 
 
Enhetsmål har arbetats fram. 
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Fastighetsansvarig Richard Brännström informerar om kostnaderna för 
fastigheten Stenegård: 
 
Kostnader 
 
El:  500 000 kronor 
Vatten och avlopp: 100 000 kronor 
Planhållning:  30 000 kronor 
Plogning och sandning: 70 000 kronor 
Vaktmästeri: 50 000 kronor 
Värme (olja): 50 000 kronor 
Reparation och underhåll: 250 000 kronor 
Diverse: 230 000 kronor 
 
Totalt 1 300 000 kronor 
 
+ kapitaltjänstkostnader 575 000 kronor 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Solange Nordh 
(C), Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), Jonny Mill (LB),  
Ove Schönning (S), Maud Jonsson (L) och Bodil Eriksson (LB): 
Kommunchefen får i uppdrag att utvärdera Stenegårds verksamhet 2015-
2020. En första presentation av utvärderingen ska ske på kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2020. Efter slutförd utvärdering ska beslut om ett nytt 
inriktningsbeslut fattas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
12(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 108 Dnr 00018/2020  

Budget 2021, ELP 2022-2023 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Förslag till budgetramar 2021 samt ELP 2022 – 2023 godkänns för 
 kommunstyrelseförvaltningen. 
 
2.  Förslag till investeringsramar 2021 samt ELP 2022 – 2023 godkänns för 
 kommunstyrelseförvaltningen.   
 
3.  Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av samtliga elva verksamheter 
 som ligger under kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om förslag till budget 
2021 och ELP 2022-2023 för kommunstyrelsen.   
 
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun har beslutat om särskilda 
budgetdirektiv för nämndernas budgetarbete inför kommande budgetperiod. 
Direktivet innebär att samtliga nämnder ska utgå från tidigare beslutad 
ekonomisk långsiktig plan (ELP) minus 5 % till följd av det osäkra 
ekonomiska läget framöver till följd av Corona-pandemin. 
 
Uppdraget till nämnderna är att beskriva konsekvenserna av ovanstående 
utgångspunkt samt inkomma med ett budgetyrkande för åren 2021-2023. 
 
För kommunstyrelsen skulle budgetdirektivet få stora negativa konsekvenser 
för verksamheterna samt kommunstyrelsens förutsättningar att arbeta med de 
strategiska utvecklingsområden som framgår av fullmäktiges reglemente. 
 
Med årets budget som utgångspunkt samt prognostiserade kostnadsnivå i 
beaktande yrkar kommunstyrelsen på 78 512 tkr för 2021 samt 78 012 tkr 
årligen för 2022-2023. 
 
För kommunstyrelseförvaltningen föreslås investeringsramar enligt ELP 
2021– 2022 samt oförändrad ram för 2023. De stora investeringarna under 
kommande budgetperiod beror till stor del på vilka beslut utbildnings-
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nämnden tar kopplat till arbetet med en ny skolstruktur samt utgången av 
omsorgsnämndens fleråriga utredning av ett nytt demensboende.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 6 augusti 2020 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Yvonne Oscarsson (V): 
 
1.  Kommunstyrelsen tar idag budgetförslaget som information och beslut 
om budget fattas 10 september. 
 
2.  Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av samtliga elva verksamheter 
som ligger under  kommunstyrelsen. 
 
Lena Svahn (MP):  
 
1. Förslag till budgetramar 2021 samt ELP 2022 – 2023 godkänns för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
2. Förslag till investeringsramar 2021 samt ELP 2022 – 2023 godkänns för 
kommunstyrelseförvaltningen.   
 
Ärendet ajourneras vid flera tillfällen under sammanträdet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lena Svahns yrkanden mot Sören Görgårds m fl yrkande 
nr 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lena Svahns yrkanden, Nej-röst för Sören Görgårds m fl yrkande. 
 

Omröstningsresultat 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena 
Svahns yrkande. 
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Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), Ove 
Schönning (S), Maud Jonsson (L) och Bodil Eriksson (LB) röstar Ja. 
 
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson 
(V) och Jonny Mill (LB) röstar Nej.  

Reservationer 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson 
(V) och Jonny Mill (LB) reseservar sig mot beslutet.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande nr 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten (CG+KA) 
Biträdande kommunchef 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
15(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr 00107/2020  

Riktlinje Styrmodell 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslag till riktlinjer för styrmodell antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade 24 februari 2020 att uppdra till kommunstyrelsen att 
ta fram riktlinjer för styrmodell. Förslaget till riktlinjer beskriver styr-
modellens olika delar med fokus utifrån mål- och resultatstyrning. Förslaget 
har sänts på remiss till förvaltningar och kommunala bolag för yttrande 
senast 25 maj 2020. Inga förändringar har gjorts i förslaget utifrån inkomna 
remissvar.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 10 juni 2020, § 46 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2020 
Riktlinje Styrmodell efter remiss 27 maj 2020 
Bild Styrmodell grafiskt genomgången 27 maj 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Stina Michelson (S), Ove Schönning (S) och Solange 
Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 
Akt 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling för verkställande 
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§ 110 Dnr 00211/2020  

Yttrande över remiss från Svenska institutet för 
standarder (SIS) gällande Styrning och ledning för 
hållbar utveckling i kommuner och regioner 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Remissyttrandet över SIS-remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar 
 utveckling i  kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av 
 FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Svenska institutet för standarder (SIS) har inbjudit kommunen att lämna 
synpunkter på SIS-remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling 
i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling. Remisstiden är förlängd och utgår 2020-08-26. 
 
Förslaget till standard föreslås tillstyrkas med kommentarer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 29 juli 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
remissyttrandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Svenska institutet för standarder 
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§ 111 Dnr 00209/2020  

Initiativ: En kommun fri från våld 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Ljusdals kommun deltar i initiativet ”En kommun fri från våld”  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fått erbjudande från Länsstyrelsen Gävleborg att delta 
i initiativet ”En kommun fri från våld” som verkar för ett lokalt före-
byggande arbete mot våld.  
 
Syftet med insatsen är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett 
kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot 
kvinnor och generellt våld.  
 
”En kommun fri från våld” har en hela-kommunen-ansats för att skapa 
struktur, vilket ger Ljusdals kommun möjligheten att bedriva det 
våldsförebyggande arbetet på ett ännu mer samordnat och metodiskt sätt.  
 
Initiativet innebär att kommunen får konkret stöd och processledning för att 
utveckla vårt våldspreventiva arbete under 1-1,5 år av riksorganisationen 
MÄN. Organisationen MÄN och Länsstyrelsen kommer till oss alternativt 
Bollnäs för utbildningsinsatser, vid ett fåtal tillfällen kan en träff förläggas i 
Gävle. 
 
Länsstyrelsen bekostar och samordnar satsningen, följer upp genom 
månatliga avstämningar och tillhandahålla stödmöjligheter för de kommuner 
i länet som vill satsa på olika utvecklingsområden. Följeforskare kommer att 
vara knuta till arbetet. Ljusdals kommun står för arbetsinsatsen för vår 
kommuns räkning.  
 
BRÅ-gruppen bör vara styrgrupp och arbetsgrupp tillsätts beroende på vilket 
fokus det våldsförebyggande arbetet ska ha. Representation vid utbildnings-
tillfällen bör finnas från såväl politik och ledning som från strategiska och 
operativa verksamheter inom kommunen. Fokus kommer ligga på att stärka 
kommunens baskunskaper om våldsprevention, våld och genus och hur 
kunskaperna kan appliceras i de egna verksamheterna för att jobba med ett 
långsiktigt utvecklingsarbete i kommunen i stort och/eller i enskilda 
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verksamheter. Arbetet utgår ifrån genusvetenskapliga perspektiv på våld och 
folkhälsovetenskapliga perspektiv på prevention. 
 
Utbildningen och processledningen utgår från handboken ”Inget att vänta 
på” samt organisationen MÄN:s erfarenheter från att i flera år ha arbetat med 
att stötta det våldsförebyggande utvecklingsarbetet i kommuner över hela 
landet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 10 juni 2020, § 45 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2020 

Yrkanden 

Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP) och Ove 
Schönning (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m 
f yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling för verkställande 
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§ 112 Dnr 00234/2020  

Yttrande över detaljplan för Väster-Skästra 6:14 för 
godkännande i efterhand 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns i efterhand.       

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för Väster-
Skästra 6:14 i Järvsö. Samhällsservicenämnden har beslutat att skicka ut 
förslaget för samråd under perioden 18 juni 2020 till 9 juli 2020. Syftet med 
detaljplanen är att upprätta kvartersmark för bostäder på en privatägd 
fastighet.        
 
Ett förslag till detaljplan för upprättande av kvartersmark för bostäder på en 
privatägd fastighet vid Yckelsbosjön i Järvsö är utsänt på samråd till och 
med 9 juli 2020. Kommunstyrelsens beredning har gett förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till yttrande. Hållbarhetsstrategerna har getts 
tillfälle att lämna yttranden och ett yttrande har lämnats gällande jämställd-
hetsaspekter. Inga synpunkter har lämnats gällande tillgänglighetsfrågor.  
 
Syftet med planläggningen uppges vara att ge möjlighet att uppföra ett 
mindre antal bostäder inom en privatägd fastighet. Frågan kan inte anses ha 
allmän strategisk betydelse för Ljusdals kommun, och kommunen berörs inte 
i egenskap av sakägare. Därför anses kommunen inte ha anledning att yttra 
sig över ärendet.  
 
Eftersom kommunstyrelsens yttrande ska vara ingivet senast 9 juli 2020 
föreslås att tjänsteskrivelsen lämnas som yttrande och att kommunstyrelsens 
allmänna utskott godkänner detta i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020 
Hållbarhetsstrategernas synpunkter 18 juni 2020 
Samrådshandlingar 18 juni 2020    
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
yttrandet i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 
Akt 
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§ 113 Dnr 00283/2016  

Information från Trafikverket om att planläggning av 
genomfart Ljusdal på väg 84 avslutas 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019, § 83, med anledning av att 
kommunen ombetts att yttra sig över vägplan för genomfart Ljusdal Rv84, 
att kommunen ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med 
förutsättningen att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska 
vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av 
Trafikverket.        
 
Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd beslutade 18 juni 2019 att anta 
verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023, för länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2018-2029. Där har genomfart Ljusdal senarelagts till 
år 2030  
 
Trafikverket har nu skickat information till kommunen om planläggnings-
processen verket har drivit med avsikt att förbättra genomfarten av väg 84 
genom Ljusdal: 
 
”I arbetet med planläggningsprocessen har det framkommit att finansiella 
förutsättningar via länstransportplan och nödvändig extern medfinansiering 
saknas. Därmed kan inte Trafikverket vare sig arbeta om eller fastställa den 
granskningshandling som tidigare skickats ut på remiss. 
 
Det innebär att Trafikverket avslutar den pågående planläggningsprocessen 
utan besked om framtida hantering. Vilka infrastrukturåtgärder som kommer 
att bli aktuella i framtiden inom Ljusdals kommun kommer att avgöras av de 
revideringar som görs av länsplanen vart fjärde år samt i den årliga verksam-
hetsplaneringen som sker i dialog mellan Region Gävleborg och 
Trafikverket”.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 57 
Information från Trafikverket 29 juni 2020 
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§ 114 Dnr 00210/2020  

Minnesmärke för veteraner i utlandstjänst 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslaget till minnesmärke, tillverkat av Slottegymnasiets 
 industriprogram, till en kostnad av 20 000 kronor godkänns. 
 
2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om minnessten för veteraner i utlandstjänst har bifallits av 
kommunstyrelsen. Undertecknad har på uppdrag tagit fram förslag i olika 
utformning och prisklasser.  
 
Förslag på minnessten är framtaget där kostnaden varierar från 84 500 
kronor till 63 500 kronor. Till detta kommer markarbeten som enligt 
prisuppgift hamnar på cirka 60 000 kronor. Sammanlagd prisbild är från 144 
500 kronor till 123 500 kronor.  
 
Det som föreslås i detta förslag är ett minnesmärke som utformas av 
Slottegymnasiets industriprogram. Utförd i bockad korténplåt och med 
invändig belysning. Kostnad 20 000 kronor inklusive markarbeten, 
elinstallation och fundament.             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 10 juni 2020, § 48 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 juni 2020 
Förslag Minnesmärke i plåt  
Offertförslag 1 och 2 Minnessten 

Yrkanden 

Ove Schönning (S) och Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Ekonomienheten  
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§ 115 Dnr 00310/2018  

Inköpssamverkan i Hälsingland 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslaget till avtal för inköpssamverkan godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg är under avveckling och från årsskiftet är varje kommun 
själv ansvarig för sina inköp och upphandlingar. Det finns stora fördelar att 
samverka med andra kommuner om inköp och upphandlingar för att inte 
behöva göra alla upphandlingar själv och för att till exempel nå 
volymfördelar.  
 
För att kunna samverka kring inköp och upphandlingar i Hälsingland krävs 
ett avtal.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 54 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020 
Förslag till avtal för inköpssamverkan 17 juni 2020 

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.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen 
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§ 116 Dnr 00467/2008  

Information om Kvarndammen 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har genom en dom getts tillstånd till utrivning av Kvarn-
dammen och en provisorisk överfallsdamm i Sillerboån, Tallåsen. Ett förslag 
angående hur utrivningen ska ske har tagits fram i samråd med länsstyrelsen 
Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg. 
             
Ljusdals kommun har genom deldom i Mark- och miljödomstolen getts rätt 
att riva ut Kvarndammen och en provisorisk damm i Sillerboån. Domen vann 
laga kraft sedan Högsta domstolen 9 januari 2017 beslutat att inte medge 
prövningstillstånd för ett överklagande. Arbetena ska vara avslutade inom 5 
år från det att domen vann laga kraft. Enligt domen ska Ljusdals kommun 
samråda med länsstyrelsen och länsmuseet avseende vilka delar av dammen 
som ska kvarlämnas. 
 
Kommunen träffade i februari 2019 en överenskommelse med Tallåsens 
laxodling AB som innebär att kommunen vid utrivning inte kommer att 
behöva ta de hänsyn till företagets verksamhet, vilket anges i deldomen.  
 
Utrivningen samordnas med en planerad fiskevårdsåtgärd för Sillerboån och 
arbetena är planerade att utföras under 2020. Dessa arbeten förbereds genom 
etablerande av en organisation där externa resurser upphandlats. Preliminärt 
beräknas utrivningen påbörjas under augusti och samtliga arbeten inklusive 
fiskevårdsåtgärder bedöms pågå under 6-8 veckor.   
 
Ett bidrag om totalt 1,5 miljoner kronor har erhållits för fiskevårdsåtgärder 
som till viss del även inkluderar rivning av befintlig anläggning. En kalkyl 
för hela åtgärden inklusive utrivning indikerar att den totala kostnaden 
kommer att bli cirka 1 miljon kronor högre än beviljat bidrag.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 10 juni 2020, § 43 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2020 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till att informationen noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 117 Dnr 00203/2019  

Kretsloppsplan för Ljusdals kommun - samrådsförslag 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslag till Kretsloppsplan ställs ut för granskning under fyra veckor samt 
 skickas på remiss till berörda instanser. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ha en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens ren- 
hållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfull-
mäktige.  
 
Ljusdals kommuns plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
för perioden 2021-2025 har valt att benämnas Kretsloppsplan, detta för att 
belysa ett mer cirkulärt arbetssätt. Planen har tagits fram gemensamt med 
alla kommuner i Hälsingland och en samverkan har också skett med alla 
kommuner i Gävleborgs län. Lokalt har planen arbetats fram gemensamt 
med Ljusdal Energi då Ljusdal Renhållning AB är en viktig aktör 
tillsammans med kommunen.  
 
Planen gäller kommunens alla verksamheter och bolag samt hushåll men 
även externa aktörer där kommunen har någon form av rådighet att verka i 
detta sammanhang. Kretsloppsplanen består av ett övergripande 
plandokument samt åtta bilagor, med följande titlar: 
 
• Ljusdals kommuns kretsloppsplan 2021-2025 
• Bilaga 1. Sammanställning av indikatorer 
• Bilaga 2. Sammanställning av åtgärder 
• Bilaga 3. Beskrivning av kommunens nuvarande 
 avfallshantering 
• Bilaga 4. Uppföljning av föregående avfallsplan 
• Bilaga 5. Beskrivning av planens framtagande och samråd 
• Bilaga 6. Miljöbedömning 
• Bilaga 7. Målgrupper och ansvar 
• Bilaga 8. Ordlista 
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Planen innehåller de delar som Naturvårdsverkets nya föreskrifter och 
vägledning (NFS 2017:2) anger att en plan ska innehålla. Strukturen är 
formad i syfte att tydliggöra EU:s avfallshierarki (s.k. avfallstrappan) och för 
att det ska vara lätt att förstå vilka mål och delmål inom Agenda 2030 som 
indikatorerna och åtgärder syftar till att uppnå. I bilaga 1 sammanställs alla 
indikatorer mer detaljerat och där tydliggörs vem som är ansvarig samt 
kopplingen till Sveriges miljömål. I bilaga 2 finns åtgärderna sammanställda 
och olika aktörer kan där hitta sina beröringspunkter.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 10 juni 2020, § 44 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 27 maj 2020 
Kretsloppsplan 2021-2025 
Bilaga 1-7 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunkansliet för remittering till berörda 
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§ 118 Dnr 00187/2020  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad rambudget 
för 2020 med 21 165 000 kronor 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har begärt utökad budgetram med 21 165 000 kronor för 
2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för omsorgs-
nämnden. Enligt beslutad plan för Budget och budgetuppföljning ska 
nämnden vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att 
kostnaderna ska hållas inom beslutad budgetram. Kommunchefen skriver att 
han inte kan se att nämnden fattat alla nödvändiga och möjliga beslut utifrån 
de befogenheter nämnden har. 
 
Utöver ovan nämnda konstaterande förtydligar också kommunchefen att 
Ljusdals kommun har en prognos med ett minusresultat på 21,2 miljoner 
kronor. Det finns därmed ingen laglig möjlighet för kommunfullmäktige att 
fatta beslut om en utökad budgetram som är ofinansierad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 56 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020 
Begäran från omsorgsnämnden 3 juni 2020 

Yrkanden 

Solange Nordh (C) och Maud Jonsson (L): Bifall till allmänna utskottets 
förslag.  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
31(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Solange Nordhs m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 119 Dnr 00226/2020  

Begäran från omsorgsnämnden om yttrande från 
kommunstyrelsen över förslag att stänga 
korttidsplatser i Los 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen yttrar sig gällande förslaget 
att stänga 11 korttidsplatser i Los. Kommunchefen skriver att omsorgs-
nämnden behöver fatta beslut för att minska kostnaderna. Dessa beslut 
kommer sannolikt att beröra alla kommundelar.  
 
Kommunchefen skriver vidare att han inte anser att just detta beslut i 
omsorgsnämnden kräver ett särskilt yttrande från kommunstyrelsen. Han 
föreslår därmed att kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 55 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020 
Begäran från omsorgsnämnden 15 juni 2020 

Yrkanden 

Bodil Eriksson: Ärendet ska återremitteras.  
 
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Stina Michelsson (S) och Maud 
Jonsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
33(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Reservation 

Bodil Eriksson (LB) och Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet att inte 
återremittera ärendet.   
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
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§ 120 Dnr 00198/2020  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
första kvartalet 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 
beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2020.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 19 maj 2020, § 84 
Bilaga ej verkställda beslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
35(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr 00194/2020  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg första kvartalet 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande första kvartalet 2020.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 augusti 2020 
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2020, § 57 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 122 Dnr 00288/2019  

Val av ledamöter och ersättare (7+7) till beredning för 
hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Beslut om igångsättning av, och val av ledamöter i hållbarhets-
 beredningen, ska ske i januari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 att inrätta en beredning för 
hållbar utveckling med start 1 juli 2020. 
 
Val av ledamöter och ersättare ska förrättas vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 7 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Till ledamöter väljs Lena Svahn (MP), Maud Jonsson 
(L) och Ove Schönning. Till ersättare väljs Stina Michelson (S), Kjell 
Nilsson (S) och Laszlo Gönczi (MP). Lena Svahn väljs till ordförande. 
 
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelsson (LB): Beslut 
om igångsättning av, och val av ledamöter i hållbarhetsberedningen, ska ske 
i januari 2021.  
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservationer 

Maud Jonsson (L), Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP) och Ove 
Schönning (S) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 123 Dnr 00080/2020  

Protokoll för kännedom 2020- 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 bolagens, nämndernas och rådens verksamheter. Ett sätt att 
få denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll. 
 
De protokoll som inkommit under maj- juni är: 
 

- Ljusdals Energi AB 20 mars, 27 april, 14 maj 
- AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus 29 april  
- Föreningsstämma inlandskommunerna ekonomisk förening 7 maj 
- Bolagsstämmor AB Ljusdals Servicehus och AB Ljusdalshem 26 maj 
- AB Ljusdalshem 27 maj 
- Hälsingerådet 27 maj            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 augusti 2020 

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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§ 124 Dnr 00284/2020  

Extra ärende- Riktlinjer för ägarsamråd med de 
kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för 
 ägarsamråd med bolagen.  Riktlinjerna ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård väcker ett extra ärende om riktlinjer för ägarsamråd för de 
kommunala bolagen. 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till 
riktlinjer för ägarsamråd med bolagen.  Riktlinjerna ska beslutas av 
kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
40(41) 

Datum 
2020-08-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr 00155/2020  

Yttrande till förvaltningsrätten Falun gällande 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att 
inte bevilja kommunstyrelsens ordförande 
ansvarsfrihet för 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Förslag till yttrande från kommunfullmäktiges ordförande antas och ska 
 skickas till Förvaltningsrätten i Falun.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020, § 48 att inte bevilja 
kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Beslutet har överklagats. 
 
Ljusdals kommun fick den 22 juni ett föreläggande av Förvaltningsrätten i 
Falun att senast 9 juli lämna ett skriftligt svar om kommunen går med på 
eller motsätter sig det som begärs i överklagandet. 
 
Eftersom det inte fanns några inplanerade sammanträden med 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under juli månad lämnade 
kommunfullmäktiges ordförande svar på föreläggandet den 24 juni. Av 
yttrandet framgår att kommunen motsätter sig det som begärs i 
överklagandet. 
 
Förvaltningsrätten har nu kommit med ett nytt föreläggande eftersom rätten 
inte anser att kommunfullmäktiges ordförande är behörig att ensam författa 
och förmedla kommunfullmäktiges inställning i målet utan att skrivelsen i 
behörig ordning har antagits av fullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är först den 28 september. Enligt 
kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsen besluta om yttranden 
som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller 
när tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar 
yttrandet från kommunfullmäktiges ordförande.  
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Jäv 
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. Lena Svahn (MP) tar över 
ordförandeskapet och Kjell Nilsson (S) träder in som ledamot istället för 
Markus Evensson.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 augusti 2020 
Föreläggande från Förvaltningsrätten 
Yttrande från kommunfullmäktiges ordförande 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Stina Berg (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förvaltningsrätten Falun 
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