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Kommunstyrelsen
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Ljusdalssalen, torsdagen den 12 november 2020 klockan 08:30-14:20
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Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Michelson (S)
Iréne Jonsson (S)
Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C)
Lars Molin (M) deltar digitalt § 166-184
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 165
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD) tjg ers istället för Mats Markusson (SD) deltar digitalt
Ersättare
Ove Schönning (S) deltar digitalt
László Gönczi (MP) deltar digitalt
Maud Jonsson (L)
Stina Berg (M)

Övriga deltagande

Vd Lena Bergsten § 167 digitalt
Tf enhetschef Jenny Norberg § 168
Utvecklingsstrateg Rolf Berg § 169
Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 170
Planingenjör Fredrik Wallby § 171-172
Maria Rosén, Destination Järvsö § 173
Hållbarhetsstrateg Maria West Mutiso § 174
Kommunchef Nicklas Bremefors
Bitr kommunchef Mikael Björk § 165-172
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Sören Görgård (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-11-19

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Markus Evensson
Sören Görgård
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Datum för anslags uppsättande

2020-11-20

Datum för anslags nedtagande

2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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§ 165

Dnr 00025/2020

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Östernäs – Kompletterande ansökan sanering inskickas av
Länsstyrelsen till Naturvårdsverket. Detaljplaner på gång.

•

Timmerterminal – Inget nytt.

•

Covid- 19 – Fortsatt beredskapsläge med veckovisa
avstämningsmöten. Kraftig ökning av smittspridningen i olika
regioner med regionala råd och rekommendationer. Även i
Gävleborg är ökningen stor men i skrivande stund inga regionala
förstärkta rekommendationer. Lokalt i Ljusdal låg smittspridning.
Internt har ledningsgruppen tagit fram nya rekommendationer för
våra anställda. Huvudspåret är att anställda ska jobba hemifrån så
mycket som man kan utan att arbetet påverkas menligt. Externa
möten ska inte hållas annat än digitalt, interna möten helst också
digitalt.
Också de politiska mötena har diskuterats. Nästa sammanträde med
kommunstyrelsen kommer att vara helt digital. Ambitionen är att alla
nämnder ska hålla sina möten digitalt. Diskussion om
kommunfullmäktiges möten pågår.
Den sedan tidigare inplanerade middagen för medarbetare som
arbetat i 25 år skjuts upp.
Det kan mycket väl bli så att kommunen går upp i stabsläge igen. Det
har inte fattats något beslut om distansundervisning, men
utbildningsförvaltningen är beredd på det.
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•

Hälsingerådet – Se bifogad utvecklingsplan. Detta kommer
hädanefter att vara en punkt på Kommunchefen informerar.

•

På nästa sammanträde ska kommunstyrelsen besluta om
detaljbudgeten för kommunstyrelsen och dess förvaltning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 4 november 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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§ 166

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning september 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om månadsuppföljning per
september.
Nämndernas avvikelse mot budget är - 29,5 miljoner kronor, varav
Omsorgsnämnden -20 miljoner kronor
Arbetsmarknads- och socialnämnden -14 miljoner kronor
Utbildningsnämnden - 6,9 miljoner kronor
Kommunstyrelsen +6,7 miljoner kronor och
Samhällsservicenämnden +4,9 miljoner kronor.
Helårsprognosen för nämnderna är:
Kommunstyrelsen +4,4 miljoner kronor
Samhällsservicenämnden + 2 miljoner kronor
Utbildningsnämnden -11,1 miljoner kronor
Omsorgsnämnden -27,3 miljoner kronor
Arbetsmarknads- och socialnämnden -19,1 miljoner kronor
Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om antal årsarbetare
"månadsanställda (tillsvidare/ava/vik)":
87 färre årsarbetare september 2020 jämfört med september 2019:
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

-70 årsarbetare på utbildningsförvaltningen, delvis pga 25 kök till
ksf/kostservice
-21 årsarbetare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen
-6 årsarbetare omsorgsförvaltningen
-4 årsarbetare på samhällsserviceförvaltningen
+14 årsarbetare på kommunstyrelseförvaltningen (25 anställda
flyttats från uf till ksf/kostservice)
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Timanställningar omräknat i årsarbetare:
+52 årsarbetare september 2020 jämfört med september 2019:
•
•
•
•

+34 årsarbetare AME (växlar försörjningsstöd till a-kassegrundande
jobb?)
+28 årsarbetare omsorgsförvaltningen (hög sjukfrånvaro)
-1 årsarbetare kommunstyrelseförvaltningen
-9 årsarbetare utbildningsförvaltningen (omställningsarbete+covid).

Det går att se en tydlig trend att antalet månadsanställningar minskar
samtidigt som antalet timanställda sedan maj ökar jämfört med motsvarande
period 2019. Detta torde till stor del bero på Covid-19 då vi för motsvarande
period ser en ökad sjukfrånvaro, främst inom omsorgen.
Sjukfrånvaron har sänkts rejält inom kommunstyrelseförvaltningen, t o m
september månad är sjukfrånvaron 6,2%.
För kommunen som helhet är sjukfrånvaron 10,6% t o m september månad.
Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har de största
sjukfrånvarotalen.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning och helårsprognos juli 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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Dnr 00333/2020

Förslag till revidering av avfallstaxa
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Prisbilaga för matavfallsinsamling för flerbostadshus och verksamheter
ska gälla från och med 1 januari 2021.
2. Prisbilaga för hushållsavfall för flerbostadshus och verksamheter ska
upphöra 31 december 2020.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energis styrelse begär en ändring i nuvarande avfallstaxa för att få
fler att sortera ut mer av matavfallet.
I avfallsplanen för perioden 2015 till 2020 beslutade kommunen att vi skulle
införa matavfallinsamling och målet var att vi skulle kunna källsortera minst
50 % av det uppkomna matavfallet i hushållen. Målet med det insamlade
matavfallet är att det ska energiutvinnas utifrån bästa möjliga klimatnytta
och återförsel av näring ska påbörjas.
Regeringen beslutade den 24 september 2020 att kommunernas system för
insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta
kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt
biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall).
På kommunstyrelsens arbetsutskott kom frågor om hur detta slår för kunden.
Om man jämför ett 660 l kärl så kommer priset att höjas med 9,3 % om
kunden väljer att sortera ut sitt matavfall, priset från den gamla taxan är
5 024 kronor per år och med den nya taxan blir det 5 495 kronor per år.
Väljer kunden att inte sortera ut sitt matavfall från hushållssoporna så
kommer priset att öka med 273% jämfört med den gamla taxan, det är ett sätt
att styra så att man kommer igång med att göra valet att sortera ur sitt
matavfall från hushållssoporna.
Allt efter som vi erbjuder kunderna matavfallsinsamling så kan vi samtidigt
erbjuda de kunder som inte har ordnat med förpackningsinsamlingen i deras
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fastigheter möjlighet att starta upp en sortering vid deras fastighet, det ger en
möjlighet att påverka den totala kostnaden för hushållsavfallet. Samtidigt
kan de förbereda sig inför kommande krav på insamling av förpackningar,
vilket skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet men är framflyttat till 2023.
På arbetsutskottet efterfrågades också ett förtydligande av vad som är
verksamheter. Flerbostadshus är fastigheter som har 3 lägenheter eller fler i
sin fastighet. Verksamheter är t ex restauranger, affärer, industrier där det
uppkommer mat och hushållsavfall, övrigt avfall som produceras i en
verksamhet t ex metaller, brännbart och förpackningar får verksamheter
anlita andra aktörer för omhändertagande av detta material. Verksamheter
har inte tillgång till att utan kostnad lämna grovavfall till ÅVC, då de
producerar väldigt olika mängd avfall. Verksamheter har i stället en lägre
grundavgift jämfört med villor och får istället betala för det grovavfall de
lämnar på ÅVC.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 3 november 2020
Skrivelse från Ljusdal Energi AB 14 oktober 2020
Bilaga 1 Gällande prisbilaga
Bilaga 2 Nytt förslag
Yrkanden
Lena Svahn (MP) och Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00037/2020

Information om kommunens pågående näringslivspolitiska arbete samt information om processen
Förenkla Helt Enkelt
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf enhetschef för enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU, Jenny
Norberg informerar.
Sedan maj 2019 är Ljusdals kommun deltagare i SKR:s projekt Förenklahelt enkelt. Målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet
genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och
att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det
lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara
viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.
Utifrån det arbete som gjorts i projektet har en handlingsplan i form av en
film tagits fram. Filmen visas för kommunstyrelsen. Av handlingsplanen
framgår att kommunen ska arbeta med kommunikation och lotsande funktion
för att utveckla våra kontakter med företagarna. Goda exempel ska tas fram.
Filmen kommer att göras publik och finnas på kommunens hemsida. En
summering på en minut kommer att läggas på sociala medier.
Utbildningen är ett avstamp- nu måste vi bestämma hur vi arbetar framåt.
Den 2 februari 2021 är det återsamling för alla som deltagit i Förenkla- helt
enkelt.
Som ett komplement till den enkät som Svenskt Näringsliv skickar ut till
vissa företagare kommer kommunen att skicka ut en enkät till samtliga
företagare. En kampanj för att få tillgång till företagens e-postadresser
kommer att dra igång, enkäten kommer också att ligga på hemsidan.
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Kommunen köper också en tjänst från SKR- Insikt. Det är en tjänst som vi
köper för att se hur kundnöjdheten är, hur bra är vi på vår
myndighetsutövning?
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00402/2012

Arrendekontrakt gällande f d järnvägsbro m m vid
Edänge
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till arrendekontrakt mellan Trafikverket och Ljusdals kommun
gällande en f d järnvägsbro vid Edänge m godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare gett plan- och byggenheten samt kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag gällande byggande av en gång- och
cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö med förlängning till Karsjö respektive
Färila.
Som ett första steg i detta har förslag till en förbindelse mellan Ljusdal och
Järvsö utarbetats. En viktig del i sammanhanget är att kunna nyttja en före
detta järnvägsbro vid Edänge som förbindelse över Ljusnan. Ett förslag till
avtalsöverenskommelse med Trafikverket har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 oktober 2020
Förslag arrendekontrakt med bilagor 13 oktober 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Stina Michelson (S),
Yvonne Oscarsson (V), Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB), Harald Noréus
(L), Lars G Eriksson (SD) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, ESHU för verkställande
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Dnr 00310/2020

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals
kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. De reviderade ordningsföreskrifterna antas, där förändringar har gjorts i
§ 4 punkt 1 gällande förtäring av alkohol, där områdena där
alkoholdrycker som innehåller mer än 2.25 volymprocent inte får förtäras
annat än i samband med tillåten servering eller då serveringstillstånd från
kommun erhållits, har utökats.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns lokala brottsförebyggande råd tillsammans med polis,
närsjukvård samt andra samverkanspartners har genom arbete med
lägesbilder tittat på olika verktyg som kan vara ett stöd i det
brottsförebyggande arbetet mot våra lokala problembilder.
Förslaget syftar till att möjliggöra för att motverka ordningsstörningar samt
att förhindra förtäring av alkohol på platser som skapats för att samla många
barn och ungdomar till kreativ lek. Förändringarna avser dels två utökade
områden i Ljusdal och ett nytt område i Ljusdal samt ett utökat område i
Järvsö.
Vi har sett en förändring i var alkohol förtärs i Ljusdal och har identifierat att
ett av verktygen för att upprätthålla ordning och säkerhet är att utöka
områdena för alkoholförtäring. Inom områden där alkoholförtäring är
förbjudet ges polisen möjlighet att ge böter samt hälla ut alkoholen om inte
reglerna följs. Polisen ställer sig bakom det liggande förslaget och har varit
med och utformat det.
Under de senaste åren har vi sett en förändrad bild av alkoholförtäring på
centrala platser i Ljusdal som leder till ordningsstörningar i samband med
dessa. Denna förändring har skett sedan nuvarande ordningsföreskrift antogs
2007 och det är vår bedömning att denna nya förändring av samlingspunkter
kommer att kvarstå. I samverkan med olika berörda aktörer både inom
kommunen och externt samt polisen har många åtgärder gjorts för att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(36)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-12

motverka ordningsstörningarna. Detta är ytterligare en åtgärd som syftar till
detta.
Sedan den nuvarande lokala ordningsföreskriften har även två nya områden
anlagts i Ljusdal och Järvsö som syftar till att samla barn, ungdomar och
vuxna till kreativ lek, cykling, skateboard samt andra aktiviteter. I dessa
områden rör sig många ungdomar och barn både till vardags och helgdagar
och vi ser inte att alkohol är lämpligt på dessa platser. I Ljusdal ingår
området med skateparken, lekparken samt volleybollplanerna, dock inte
bryggorna. I Järvsö ingår pumptracken, balans- och teknikområdet samt
dualbanan.
Arbetsutskottet beslutade 22 oktober 2020, § 87 att ge kommunchefen i
uppdrag att revidera den lokala ordningsstadgan i sin helhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 87
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2020
Kartor över Ljusdal och Järvsö 13 oktober 2020.
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh
(C) och Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00424/2018

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera antagande
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. m.fl. ”Östra delen” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs
11:4 med flera ”Östra delen” efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning.
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med
flera ”Östra delen”.
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av Östernäsområdet, vilka omfattar det markområde som ligger mellan Östernäsparken
och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och Sjulhamregatan i
öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från översiktsplanen eller den
fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 10 november 2020, § 155
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 oktober 2020
Antagandehandlingar 28 oktober 2020
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Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C),
Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (MP),
Harald Noréus (L) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 172

Datum

2020-11-12

Dnr 00374/2015

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra
delen" - antagande
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. med flera ”Västra delen” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs
11:4 med flera ”Västra delen” efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning.
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med
flera ”Västra delen”.
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av
Östernäsområdet, vilka omfattar det markområde som ligger mellan
Östernäsparken och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och
Sjulhamregatan i öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från
översiktsplanen eller den fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 10 november 2020, § 154
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2020
Antagandehandlingar 28 oktober 2020
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Datum

2020-11-12

Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C),
Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (MP),
Harald Noréus (L) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 173

Datum

2020-11-12

Dnr 00021/2020

Information om Hälsingeboken
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Maria Rosén affärsutvecklare på Destination Järvsö informerar om
Hälsingeboken som lanserades 24 augusti.
Hälsingeboken är en intern handbok som syftar till att vi tillsammans ska
uppnå den samlade strategin för att stärka Hälsingland som varumärke.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Kommunstyrelsen

2020-11-12

§ 174

Dnr 00330/2020

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (nationella
minoriteter)
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete antas.
Sammanfattning av ärendet
Judar, romer, samer, sverigefinnar, och tornedalingar är erkända nationella
minoriteter i Sverige och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. Sedan 1 januari 2019 ska alla
kommuner i Sverige anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete
enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen
ringar in fem rättighetsområden:
•
•
•
•
•

Information om rättigheter.
Skydda och främja minoriteters språk och kultur.
Ge minoriteter inflytande i frågor som rör dem.
Äldreomsorg på minoritetsspråk.
Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete beskriver kommunens skyldigheter
samt innehåller mål och riktlinjer för hur Ljusdals kommun ska leva upp till
lagstiftningen. Riktlinjerna visar också ansvarsfördelningen för det
minoritetspolitiska arbetet inom kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 89
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 september 2020
Förslag till riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 29 september 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Solange Nordh (C) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till
förslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-12

§ 175

Dnr 00351/2020

Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar för 2021 antas.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdesdagar för 2021 antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen år 2021:
Jan

Feb

Mar Apr Maj Jun Aug Sep

Okt Nov

KF

25

22

29

26

24

21*

-

27

25

22

13

KS

14

4

4

12

6,
27*

3

12

9

7,
28

25

-

*Budget
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 4 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 176

Datum

2020-11-12

Dnr 00171/2020

Utvecklingsprojekt Heltidsresan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag att utreda och presentera en
kommunövergripande plan för att förverkliga intentionerna i
utvecklingsprojektet Heltidsresan förlängs t o m april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att utreda och presentera en kommunövergripande plan för att
förverkliga intentionerna i utvecklingsprojektet Heltidsresan. Planen ska
presenteras för kommunstyrelsen senast december 2020.
Förvaltningen har inte hunnit med att ta fram denna plan och önskar därför
att uppdraget förlängs t o m april 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 177

Datum

2020-11-12

Dnr 00316/2020

Prissättning av mark inom detaljplaneområdet
"Bostäder vid Stationsgatan i Järvsö"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Markpriset sätts till 560 000 kronor för en tomt om 1 000 kvadratmeter
där maximal bygghöjd är 12 meter. Priset höjs proportionerligt och den
största möjliga tomtstorleken om 4 000 kvadratmeter kostar därmed
2 240 000 kronor.
2. Markpriset sätts till 375 000 kronor för en tomt om 1 000 kvadratmeter
där maximal bygghöjd är 9 meter. Priset höjs proportionerligt och den
största möjliga tomtstorleken om 4 000 kvadratmeter kostar därmed
1 500 000 kronor.
3. Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive
kostnader för anslutning till kommunalt VA.
4. Försäljning sker efter beviljat bygglov och startbesked, markanvisningsavtal tecknas vid reservation.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanerad mark finns tillgänglig på Stationsgatan i Järvsö med
möjlighet till både villor och flerbostadshus på fastigheter avstyckade på
minst 1 000 och som störst 4 000 kvadratmeter. Högsta utnyttjandegrad i
byggnadsarea per fastighetsarea är 20 procent och maximal totalhöjd är 9
respektive 12 meter.
En beräkning av försäljningspris har gjorts genom en jämförelse med
tidigare beslutat pris för mark till liknande ändamål samt genom jämförelse
med riktvärdesangivelser hos Skatteverket. Med en beräknad möjlighet till
att bygga i tre våningar där maxhöjden ligger på 12 meter och två våningar
där maxhöjden är 9 meter blir bruttoarean 600 respektive 400 kvadratmeter
på en tomt om 1 000 kvadratmeter.
Riktvärdet för taxeringsvärde ligger på 700 kronor per kvadratmeter
bruttoarea för bostäder och taxeringsvärdet beräknas ligga på 75 procent av
marknadsvärdet. Med denna beräkningsmetod blir ett värde på tomtmark:
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2020-11-12

(tomtens storlek x 20 procent) x antal våningar x (700 x 1,33) vilket blir 560
000 kronor respektive 375 000 kronor för en tomt om 1000 kvadratmeter
med maximal byggnadshöjd på 12 respektive 9 meter.
En kontroll mot sålda tomter i området det senaste året ger att det beräknade
priset är relevant utan att vara för högt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 90
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Plankarta och planbeskrivning - detaljplan för Öje 28:1 med flera, Bostäder
vid Stationsgatan
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 178

Datum

2020-11-12

Dnr 00455/2016

Ansökan från AB Ljusdalshem om att få köpa del av
Öje 28:1 i Järvsö av Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun säljer ett område om cirka 3 000 kvadratmeter till AB
Ljusdalshem enligt markering på bilagd karta.
2. Pris för området blir enligt beslut i kommunstyrelsen (föregående ärende,
§ 177, med tillägg för den plankostnad på 66 960 kronor som avtalades i
planavtalet för detaljplan för Öje 28:1 med flera).
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem önskar köpa cirka 3 000 kvadratmeter mark från fastigheten
Öje 28:1 enligt bifogad kartbild för att lägga till sin markreserv för framtida
nyproduktion av hyresrätter. Kommunchef Nicklas Bremefors är tillfrågad
angående förfarandet att AB Ljusdalshem köper mark till egen markreserv
och förordar detta förfarande. Området är lämpligt för ändamålet och
detaljplan finns. Detaljplanen initierades av AB Ljusdalshem och har nyligen
vunnit laga kraft. Pris på marken hanteras i ett separat ärende (§ 177).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 91
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 oktober 2020
Översiktskarta och karta
Plankarta - detaljplan för Öje 28:1 med flera, Bostäder vid Stationsgatan
Ansökan om att få köpa del av Öje 28:1 i Järvsö av Ljusdals kommun 26
oktober 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
Beslutsexpediering:
Akt, AB Ljusdalshem, Samhällsutvecklingförvaltningen för verkställande
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Kommunstyrelsen

§ 179

Datum

2020-11-12

Dnr 00007/2020

Motion från Ljusdalsbygdens Parti gällande riktlinjer
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion gällande riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
I motionen skriver hon:
"Av kommunallagens 6 kapital § 1-3 framgår bland annat att kommunstyrelsen ska leda och samordna angelägenheter och ha uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Uppsiktsplikten är ett ansvar för hela kommunstyrelsen. Uppsiktplikten
pågår löpande under hela året och den omfattar verksamhet, personal och
ekonomi.
Ljusdalsbygdens Parti upplever att uppsiktplikten inte fungerar
tillfredsställande i vår kommun och vi anser därför att riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktplikt snarast måste upprättas."
Med anledning av ovanstående yrkar motionären att Ljusdals kommun
upprättar riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktplikt.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 4 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till beslut taget av kommunstyrelsen (29 maj 2019, § 135) som visar att
beslut i detta ärende redan är fattat så anses motionen vara besvarad.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 93
Kommunstyrelsens ordförandes förslag, 9 september 2020
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2020, § 135
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 4
Motion 4 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Datum
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Dnr 00127/2020

Medborgarförslag med önskemål om förenkling för
mikroproducenter av el
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av
el har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att han nyligen installerat 10 kW solceller. Eftersom
solen lyser bara en del av dagen men konsumtion av el sker hela dygnet
behöver man försöka lagra energi. Man kan då installera ett stort batteri och
lagra överproduktionen i det. Det är dyrt och belastar miljön onödigt mycket.
Förslaget är att AB Ljusdals Energi öppnar en möjlighet att göra en
sammanräkning av producerad och konsumerad energi under dygnet. Det får
då den effekten att man inte behöver ha ett stort dyrt och miljöbelastande
batteri.
Förslagsställaren tror att detta skulle locka över många mikroproducenter till
AB Ljusdals Energi.
Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 41 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för
beredning.
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att inledningsvis måste klargöras att
man måste skilja på elnät och elhandel och att det i varje solcellsinstallation
rör sig om kontakt med en elnätsägare och en elhandlare. Lagstiftningen är
också tydlig med att om man har elnät och elhandel i samma koncern så får
inte kunder särbehandlas på grund av detta.
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När det gäller elnätet är kunden anvisad till den elnätsägare som har
koncession där solcellsinstallationen görs. Ljusdals kommuns bolag Ljusdal
Elnät AB har inte någon elnätskoncession i Färila med omnejd. I det här
fallet är det Ellevio som har koncession.
Till skillnad mot elnätet kan solcellsägaren på den avreglerade elmarknaden
välja vilken elhandlare den vill. Olika elhandlare köper och säljer el utifrån
de förutsättningar som deras affärsidé tillåter. Alla solcellsägare väljer vem
man vill sälja eventuellt överskott av producerad energi till.
Bolagets bedömning är att i grunden strandar detta förslag på att det blir en
form av nettodebitering och det har regeringen motsatt sig på grund av
momsregler. Utredningen om nettodebitering SOU 2013:46 visar att det
strider mot mervärdesskattedirektivet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till Ljusdal Energi AB:s yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2020, § 94
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 september 2020
Ljusdals Energis yttrande 20 juli 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 41
Medborgarförslag 21 mars 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
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§ 181
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Dnr 00065/2020

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2020-10-27 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008-05-29 ska redovisning av kontot
kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur
kontot.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 oktober 2020
Redovisning
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 182

Datum
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Dnr 00020/2020

Delegeringsbeslut november 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsen kännedom finns delegationsbeslut nr 65-69.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 5 november 2020
Förteckning över anmälda delegeringsbeslut
Propositionsordning
Ordföranden frågar om delgivningen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Delegationspärm
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§ 183

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 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 22 september
Samhällsservicenämnden 14 oktober
Omsorgsnämnden 24 september och 21 oktober
Arbetsmarknads- och socialnämnden 20 oktober
Rådet för funktionshinderfrågor 15 september
AB Ljusdalshem 30 september
Styrelserna i Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal
Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB,
Ljusdal Energi Försäljning AB 28 september

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 11 november 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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Dnr 00358/2020

Ansökan från Anfield Road Consulting om att få
arrendera del av fastigheten Östernäs 11:4 för
padelanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett arrendeavtal om 1 500 kvadratmeter tecknas inom markerat område
av fastigheten Östernäs 11:4. Exakt placering av området bestäms i
bygglovsprocessen. Avtal tecknas under förutsättning att bygglov
beviljas för anläggningen.

2.

Arrendeavtalet tecknas på 10 år med förlängning ett år åt gången så
länge inte avtalet sägs upp av någon av parterna. En uppsägning kan
innebära att avtalet sägs upp för att omförhandlas eller att det sägs upp
för avslut av arrendet. En klausul läggs in om möjlighet att säga upp
arrendet om kommunen har behov av området för annat ändamål.

3.

Priset sätts till 30 000 kronor per år med startår 2021 och indexregleras.

Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har kommit in angående att arrendera del av fastigheten
Östernäs 11:4 för att anlägga utomhusbanor för padel samt att i anslutning av
banorna skapa en mötesplats och samlingspunkt med kiosk, minitennisbana
och boulebana. Det önskade området är i närheten av den lekpark och
betongpark som kommunen har i området och i direkt anslutning till
gångstråket runt Kyrksjön.
Då det önskade området ligger nära Ljusdal Energis dammar och
kommunens lekpark har Gata- och parkenheten och Ljusdal Energi tillfrågats
om hinder finns för arrendet och båda ställer sig positiva till denna
utveckling av området. En dagvattenledning finns och ska tas hänsyn till,
vilket kommuniceras med företaget och tas med i framtida avtal.
Föreslaget pris för anläggningsarrendet är 30 000 kronor per år vilket
motsvarar 5 000 kronor per månad under säsongen april till oktober med
avdrag för en månad med tanke på osäkerhet i väderlek.
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Den önskade anläggningen kräver bygglov, vilket hanteras i ett separat
ärende. Om bygglov inte beviljas kommer arrendet inte heller att vara
aktuellt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 96
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2020
Översiktsbild arrendeområde 22 oktober 2020
Karta arrendeområde 22 oktober 2020
Ansökan från Anfield Road Consulting 19 oktober 2020
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Solange Nordh (C), Sören Görgård (C), Lars Molin
(M), Lena Svahn (MP), Jonny Mill (LB), Stina Michelson (S), Irene Jonsson
(S) och Harald Noréus (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsserviceförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
36(36)

