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Lars Molin (M), Ordförande, Jäv § 61 

Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande (ordförande § 61) 

Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande, Jäv § 61 

Kennet Hedman (M), § 59-64 

Yvonne Oscarsson (V), Jäv § 61 

Maud Jonsson (L), ersättare för Harald Noréus (L) 

Jonny Mill (LB) 

Lars Björkbom (KD) 

Örjan Fridner (S), Jäv § 63 och § 65 

Iréne Jonsson (S), Jäv 68  

Kristoffer Hansson (MP) 

Michael Michaelsen (SD), § 59-66 

Lars Idon Andersson (SD), ersättare för Mikael Olsson (SD) 

Allan Cederborg (M) 

Kristina Bolin (S) 

Stina Berg (M), ersättare för Lars Molin (M), § 61 

Peter Engdahl (S), ersättare för Markus Evensson (S), § 61 

Ulf Nyman (C), ersättare för Yvonne Oscarsson (V), § 61 
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 Ersättare 

Christer Sjöström (M), § 59-65 

Ulf Nyman (C), § 59-65 

Peter Engdahl (S), § 59-60, 62, 64, 66-67 

Stina Berg (M), § 59-60, 62-64 

 
Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef 

Stefan Wennerstrand, Vd Närljus, § 61 

Richard Brännström, Vd Ljusdalshem, § 62 

Lena Bergsten, Vd Ljusdal Energi, § 63 och § 65 

Rickard Blank, IT-chef, § 64 

Monica Hallquist, chef utbildningsförvaltningen, § 66 

Mikael Björk, chef omsorgsförvaltningen, § 66 

Lasse Norin, chef samhällsutvecklingsförvaltningen, § 67-69  

Viktor Svensson, planingenjör, § 67 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Irené Jonsson § 59-67, 69-85, Markus Evensson § 68 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusda 11 april 2018 
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§ 59 Dnr 00005/2018  

Information från kommunchefen 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Östernäs: Utkast gällande Miljöteknisk markundersökning (provtagning) ska 

stämmas av med Länsstyrelsen andra veckan i april.    

 

Nya organisationen: Process angående Budget 2019-2021, reglementen, 

delegeringsordningar, hemsidor/intranät, rekryteringar, lokaliseringar. 

 

Timmerterminal: Utifrån uppdraget har vi träffat skogsbolagen. De ska nu 

arbeta fram ett underlag för att konkretisera hur de vill förverkliga en 

terminal på Kläppa. 

 

Ekonomi: Tjänsteskrivelse har gått ut angående kommunens ekonomi och 

vikten av att alla chefer håller sin budget. I skrivelsen finns också beslut om 

åtgärder där bland annat beslut om tjänster, lönesättningar, etcetera skall 

fattas av förvaltningschef. 

 

Kommunförening: På nästa kommunstyrelsesammanträde kommer frågan 

om avsiktsförklaring gällande kommunförening utifrån förslag från 

Hälsingerådet samt Gästrikerådet.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens information 27 mars 2018          

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 60 Dnr 00003/2017  

Ljusdals kommuns årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 överlämnas för vidare beredning. 

 

Revisorerna kommer efter kommunstyrelsens behandling att granska 

årsredovisningen och lämna revisionsberättelse. Årsredovisningen lämnas 

därefter till kommunfullmäktige för beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   
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§ 61 Dnr 00095/2018  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2017.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 23 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Årsredovisning Närljus 21 februari 2018 

Jäv 

Lars Molin (M) och Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V) 

anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Stina Berg (M), Peter Engdahl (S) och Ulf Nyman (C) går in i deras ställe. 

 

Sören Görgård (C) går in som ordförande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

9(42) 

Datum 

2018-04-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 00150/2018  

Årsredovisning och koncernredovisning för AB 
Ljusdalshem 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisning och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2017 

för AB Ljusdalshem noteras till protokollet. 

 

2. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 Ljusdals servicehus 

noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har avgett årsredovisning och koncernredovisning avseende 

räkenskapsåret 2017. AB Ljusdals servicehus har avgett årsredovisning 

avseende räkenskapsåret 2017.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning AB Ljusdalshem 

Årsredovisning AB Ljusdals servicehus 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta      
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§ 63 Dnr 00137/2018  

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisning och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2017 

för Ljusdal Energiföretag AB noteras till protokollet. 

 

2. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Energi AB 

noteras till protokollet. 

 

3. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Elnät AB 

noteras till protokollet. 

 

4. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Energi 

Försäljning AB noteras till protokollet. 

 

5. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Vatten AB 

noteras till protokollet. 

 

6. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Renhållning 

AB noteras till protokollet. 

 

7. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusnet AB noteras 

till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energiföretag AB har avgett årsredovisning och koncernredovisning 

avseende räkenskapsåret 2017. Samtliga dotterbolag har avgett 

årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017.   
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§ 63 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB 

Årsredovisning för Ljusdal Energi AB 

Årsredovisning för Ljusdal Elnät AB 

Årsredovisning för Ljusdal Energi Försäljning AB 

Årsredovisning för Ljusnet AB 

Årsredovisning för Ljusdal Vatten AB 

Årsredovisning för Ljusdal Renhållning AB 

Jäv 

Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Peter Engdahl (S) går in i hans ställe.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   
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§ 64 Dnr 00009/2018  

Information om överbelastningsattacker 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens IT-chef Rickard Blank informerar: 

 

Överbelastningsattacker innebär att väldigt många söker på en specifik 

adress samtidigt, till exempel på www.ljusdal.se, vilket kan göra att de som 

behöver nå adressen inte kommer åt denna. 

 

Denna typ av attacker går att köpa på den kriminella marknaden. 

 

Kommunen har nya fräscha  brandväggar som delvis skyddar mot denna 

sorts attacker. Ett totalt skydd är dock väldigt kostsamt eftersom attackerna 

kan komma på så många olika vägar. 

 

Ljusdals kommun har också ett bra samarbete med Ljusnet som kan hjälpa 

till om något sådant här inträffar. 

 

Kommunen har inte egen kompetens för detta, men köper in konsulter vid 

behov.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 65 Dnr 00004/2018  

Nya borgensramar för bolagen inom Ljusdal 
Energikoncern 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

43 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

190 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusdal Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

belopp om 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

125 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusdal Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

310 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Ljusdal Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

belopp om 47 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna i Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät 

AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB beslutade 

vid sammanträde den 15 december 2017 att begära förändrade budgetramar 

avseende perioden 2018-2023. Begärd ram, nuvarande ram och förändring 

per bolag respektive totalt framgår av följande tabell: 
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§ 65 forts 

 

Bolag Aktuell ram  Begärd ram  Förändring 

 

Ljusdal Elnät AB 46 500 000 43 000 000 -3 500 000 

 

Ljusdal Energi AB 250 000 000 190 000 000 -60 000 000 

 

Ljusdal Energiföretag AB 105 000 000 100 000 000 -5 000 000 

 

Ljusnet AB 110 000 000 125 000 000 15 000 000 

 

Ljusdal Vatten AB 220 000 000 310 000 000 90 000 000 

 

Ljusdal Renhållning AB  47 000 000  47 000 000 0 

 

Totalt 778 500 000 815 000 000 36 500 000 

 

Ny och/eller reinvesteringar i elnätet, värmenätet, VA-nätet, fibernätet samt 

ny- och/eller reinvesteringar i produktionsanläggningar inom samtliga 

områden anges som motiv för begärda ramar. Inom renhållning planeras 

även inköp av nytt fordon och ombyggnad av anläggningen för 

matfallsinsamling för att anpassa verksamheten till ny lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 5 januari 2018 

Protokoll Ljusdal Energiföretag m m med begäran om nya borgensramar 15 

december 2017  

Jäv 

Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Peter Engdahl (S) går in i hans ställe.      

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.     

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

15(42) 

Datum 

2018-04-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 00094/2018  

Ekonomisk uppföljning - redogörelse från 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden hur de 
säkerställer att årets budget klaras 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2018, § 48 att ge nämnderna i 

uppdrag att i april återkomma till kommunstyrelsen och redovisa hur de 

säkerställer att årets budget säkerställs. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) och förvaltningschef 

Mikael Björk informerar om omsorgsnämndens verksamhet, bland annat: 

 

 Sjukfrånvaron går sakta neråt  

 Försök med arbetstidsförkortning på individ- och familjeomsorgen, IFO 

 Antalet orosanmälningar har sjunkit 

 Översyn av schemaläggning pågår 

 Lediga platser finns på boenden trots nedläggningar av Björkbacka och 

Mångs-Pers 

 Credo 1,2 och 3 har lagts ned. Credo 4 hann aldrig startas 

 Trygghetsboenden alternativ till omsorgsboenden 

 Sociala samverkansgrupper 

 

Ordförande Allan Cederborg (M) och förvaltningschef Monica Hallquist 

informerar om utbildningsnämndens verksamhet, bland annat: 

 

 Vision 2022 - en bland landets mest välskötta skolkommuner     

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.       

 

Beslutsexpediering, Akt   
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§ 67 Dnr 00064/2018  

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. 

 

2. Medel till en summa av 750 000 kronor avsätts ur utvecklingsreserven 

för upphandling av konsultuppdrag för framtagandet av planen.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö beskrivs i översiktsplanen för Ljusdals kommun som ett 

tillväxtområde gällande turism och besöksnäring. I den fördjupade 

översiktsplanen över Järvsö som beslutades 2014, och i underlagen till denna 

(natur- och ortsinventering) beskrivs både naturvärden, landskapsbild 

angående Öjeberget som önskvärd, men samtidigt också att turistnäringen 

och backnära boende ska gynnas. Hela Öjeberget är riksintresse för 

friluftsliv samt riksintresse för aktivt friluftsliv. Förutom alpinaktiviteter 

ryms här strövområden, bergcykelleder med mera och det är ett uppskattat 

område för ett aktivt friluftsliv, både för fastboende och hitrest turism. 

 

I förarbetet till den fördjupade översiktsplanen över Järvsö beskrevs att syftet 

var att skapa beredskap för mer eller mindre oplanerade och oförutsedda 

förändringsanspråk. Det konstateras även att många små separerade projekt 

kan få stor påverkan på omgivningen så den fördjupade översiktsplanen över 

Järvsö ämnades fungera vägledande för de som önskar göra något, samt för 

de som ska besluta om dessa önskemål. Meningen av att planen skulle 

underlätta myndighetsutövning och beslut och därmed vara gynnsam för 

Järvsös utveckling och därmed även gynnsam för Ljusdals kommun. 

 

Idag pågår exploatering längs Alpvägen, och även backnära i 

”Järvsöbranten”. Ansökan om planbesked har inkommit för att bebygga 

sydöstra sidan mot toppen med fler hus via serpentinväg som kommer 

slingra sig mot toppen. Även inom backområdet finns idag önskemål om att 

bygga flerbostadshus med ski in/ski out-funktion i områden som idag är 

skogsbevuxna insprängningar mellan nedfarterna.  
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§ 67 forts 

 

Att även expandera skidområdet västerut ligger i planeringsskede hos 

Järvsöbacken. Nedfart ned mot Doktorsdammen, bergcykelhotell, en till 

huskropp alternativt tillbyggnad av bergshotellet, grottbad, nya parkeringar 

vid Järvzoo ligger i bygg, detaljplaneframtagande eller har planeringsstart 

inom en snar framtid. Förutom dessa planer i anslutning till Öjeberget 

diskuteras större bostadsprojekt norr om Sorttjärnen samt vid Kramsta Hällar 

i södra Järvsö. 

 

Sammantaget så ökar inkommande önskemål gällande nya projekt av olika 

dignitet i anslutning till Öjeberget. Trycket på bebyggelse i backnära läge, 

även i från dalgången synliga lägen, ökar därmed, och i och med detta, en 

risk att exploateringen kan få icke önskvärda följder för området sett ur ett 

längre perspektiv, speciellt ifall känslan av skidbacke i natur i allt högre grad 

luckras ur och ersätts av ett alpinområde omgärdat av bebyggelse och 

nedfarter där naturvärden alltmer försvinner. Ur ett helhetsperspektiv är 

Öjeberget ännu inte exploaterat i hög grad, men dalsidan, öster och söder om 

Öjeberget som syns från Järvsö är i riskzonen att förlora mycket av 

landskapsbilden som starkt förknippas med Ljusnans dalgång.  

 

En utveckling av turistnäringen måste expandera med ett hållbarhets-

perspektiv, så kallad hållbar turismutveckling. Både positiva och negativa 

effekter av turismen måste beaktas då den påverkar natur och miljö, ekonomi 

och sysselsättning d v s geografiska och ekologiska, ekonomiska och sociala 

och kulturella konsekvenser.  

 

Järvsö arbetar idag med en certifiering gällande hållbar utveckling av orten 

(Järvsö hållbar destination) enligt en framtagen modell (Järvsömodellen). 

Järvsömodellen som tillämpas tar, förutom ekonomisk hållbarhet, även upp 

socialt etiska och ekologiska värden som skall beaktas. Ett par av dessa är att 

ta vara på naturen och bidra till det öppna landskapet för visuell, miljömässig 

och kulturell trevnad samt att föra historien och den kulturella identiteten 

vidare.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 10  

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2018  
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§ 67 forts 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Markus 

Evensson (S) och Kristoffer Hansson (MP): bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt      
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§ 68 Dnr 00536/2017  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Södra Veckobo Fritidsförening beviljas 27 017 kronor.  

 

2. Pengar tas från investeringskontot till samlingslokaler.  

Sammanfattning av ärendet 

En enda ansökan om investeringsbidrag har inkommit på 27 017 kronor från 

Södra Veckebo Fritidsförening. 

 

I budgeten för investeringsbidrag till samlingslokaler finns 100 000 kronor 

avsatta.  

 

Eftersom ansökan ryms i tilldelad budget föreslår samhällsutvecklings-

förvaltningen att ansökan på  27 017 kronor från Södra Veckebo 

Fritidsförening bifalles.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2018, § 30 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2018 

Ansökan 13 december 2018   

Jäv 

Irené Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsut-

vecklingsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Södra Veckebo Fritidsförening 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt      
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§ 69 Dnr 00105/2018  

Ljusdals kommuns idrottsstipendier 2017-  
för kännedom 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 

ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar 

inkommit till ungdomsstipendiet och fem till ungdomsledarstipendiet. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 mars 2018, § 29 att utse 

följande stipendiater: 

 

Ungdomsstipendiet: 

 

Jonnah Tönners och Matilda Wennberg, Ljusdals IF - fotboll.  

 

Ungdomsledarstipendiet: 

 

Mahdi Karimi och Monovar Mosavi, Ljusdals Parkour. 

 

Stipendierna delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 

den 26 mars 2018.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2018, § 29 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2018    

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen, Akt      
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§ 70 Dnr 00395/2017  

Tidsplan gällande yttrande över fördjupad granskning 
av genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Yttrandet gällande fördjupad granskning av genomförda investeringar 

inom Ljusdals Energi AB kommer upp för beslut i kommunfullmäktige i 

juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 27: 

 

”Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för att återkomma till 

kommunfullmäktige i april med eventuella förslag till åtgärder med 

anledning av rapporten.” 

 

Kommunledningskontoret har lämnat en reviderad tidsplan som innebär att 

yttrandet kommer till allmänna utskottet i maj och till kommunfullmäktige i 

juni 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018, § 27 

Granskningsrapport: Granskning av styrelse och VDs agerande i samband 

med förvärv av byggnad - Ljusdal Energiföretag AB 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   
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§ 71 Dnr 00059/2016  

Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ska ingå i Partnerskap Fjällvägen under perioden 

2018-2021 med en årlig medlemsavgift uppgående till 20 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Partnerskap Fjällvägen har under det nu avslutade första verksamhetsåret 

bestått av kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn och Härjedalen.  

 

Bollnäs kommun har svarat för administrationen av arbetet. Vid ett rådslag 

den 14 november beslutades att fortsätta arbetet under åren 2018-2021.  

 

Bollnäs kommun har åtagit sig att svara för administration även under denna 

tid. En förfrågan har inkommit om Ljusdals kommuns fortsatta medverkan.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 20 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018   

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): bifall till allmänna utskottets 

förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Partnerskap Fjällvägen, Bollnäs kommun 

Kommunledningskontoret 

Akt      
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§ 72 Dnr 00503/2017  

Upphandling av konsultmedverkan för framtagande av 
riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Anbudslämnare nr 1 antas för framtagande av riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

2. 125 000 kronor anslås för ändamålet ur kommunstyrelsens konto till 

förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2018 att ge kommunchefen i 

uppdrag att organisera kommunens arbete med att ta fram förslag till 

riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 

En upphandling av konsultmedverkan har skett med förutsättningen att 

uppdraget blir aktuellt om kommunstyrelsen beslutar anslå medel för 

ändamålet.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll § 21 

Kommunledningskontoret 28 februari 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 11 januari 2018, § 4   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunledningskontoret 

Akt      
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§ 73 Dnr 00523/2017  

Svar på skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet om 
kommunsubventionerad fotvård till alla över 70 år 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunala pensionärsrådets skrivelse avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet har i en skrivelse begärt att kommunstyrelsen 

ska uppdra åt omsorgsnämnden att utreda frågan om subventionerad fotvård 

till äldre och erbjuda alla äldre än 70 år en årlig fotkontroll för att minska 

risken för fallskador på grund av dålig fotstatus. 

 

Kommunstyrelsen skickade skrivelsen på remiss till omsorgsnämnden och 

nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår pensionärsrådets begäran.  

 

Omsorgsnämnden skriver att nämnden inser vikten av god fothälsa och att 

förebyggande insatser kan stärka den äldres förutsättningar att leva ett så 

fullgott liv som möjligt utan smärta i fötter. Idag hänvisas äldre personer 

med fotproblem till sjukvården. Den medicinska fotsjukvården behandlar 

och förebygger fotskador samt ger egenvårdsråd. För att få komma till 

fotsjukvården krävs remiss av läkare, distriktssköterska eller 

diabetessköterska. För äldre med behov av medicinsk fotvård hänvisas 

således till Region Gävleborg. 

 

För icke medicinsk fotvård hänvisas till någon av de privata fotterapeuter 

som utför fotvård i Ljusdals kommun och nämnden föreslår att dessa 

behandlingar ej ska ske till en subventionerad taxa.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 28 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 17 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 februari 2018 

Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 30 november 2017 

 

    



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

25(42) 

Datum 

2018-04-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 forts 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunledningskontoret 

Akt      
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§ 74 Dnr 00285/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg fjärde kvartalet 
2017 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2017.   

 

Totalt innehåller rapporten 13 rapporteringar till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

 

Tre rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och 

omsorgsboende. 

 

10 rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med 

funktionsnedsättning, SoL och LSS 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 29 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 7 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      
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§ 75 Dnr 00374/2017  

Samverkansavtal mellan Hälsinglands kommuner och 
Lokalpolisområde Hälsingland 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands kommuner har tecknat ett samarbetsavtal med 

Lokalpolisområde Hälsingland.  

 

Genom avtalet har man kommit överens om att avsätta resurs och tid för 

samverkan i sakfrågor: 

 

 Kommunvis ta fram och årligen revidera en handlingsplan för 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

 

 Kommunvis verka för att genomföra medborgardialoger och därigenom 

skapa gemensamma medborgarlöften.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 30 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Samverkansavtal 26 januari 2018   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att allmänna 

utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 76 Dnr 00008/2018  

Stängning av Credo för kännedom till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden informerar i protokoll från den 31 januari 2018, § 9 om att 

antalet inskrivna ensamkommande barn på Credo HVB minskar snabbt, 

mestadels beroende på så kallade åldersuppskrivningar. Idag återstår tre barn 

som är placerade på Credo. Om inget görs riskerar verksamheten att få ett 

underskott på upp emot 5 miljoner kronor för 2018. Verksamheten är också 

kraftigt överbemannad i förhållande till uppdraget. 

 

Nämnden har beslutat att stänga Credo HVB så snart som möjligt, en 

stängning vid halvårsskiftet 2018 bedöms som möjlig.  

 

Integrationsverksamheten bedömer att ett nollresultat är möjligt att nå om 

Credo stängs. Stängningen för troligtvis med sig uppsägningar på grund av 

arbetsbrist rörande åtta personer.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 31 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 9    

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.           

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 77 Dnr 00066/2018  

Lägesrapport från Inlandsbanan AB om upprustning av 
Inlandsbanan för kännedom till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanans styrelse skriver i sin lägesrapport inför bolagsstämma den 1 

mars: 

 

En utredning visar att Inlandsbanan genom en omfattande upprustning, 

skulle ha en stor affärsmässig potential som transportlänk. Styrelsen har efter 

ägarsamråd utvecklat två finansieringsalternativ för upprustningen.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 32 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Pressmeddelande 15 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.           
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§ 78 Dnr 00482/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av bank 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

byte av bank. 

 

I motionen skriver han att "Det under 2017 har stormat kring Nordea, den 

bank som Ljusdals kommun använder för sina tjänster, och dessutom har de  

flyttat sitt huvudkontor till Finland. 

 

Det är många kunder till Nordea som har protesterat genom att byta bank på 

grund av denna flytt efter allt som svenska staten gjort för just Nordea. 

 

Nu är det tid att Ljusdals kommun byter till en bank som följer svensk 

standard och bidrar till vårt samhälle. Det bästa för Ljusdals kommun vore 

att byta till Hälsinglands Sparbank som är en lokal bank med stor förankring 

i bygden." 

 

Markus Evensson föreslår att Ljusdals kommun byter bank till en svensk 

bank. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 144 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till ekonomichefen som i 

sitt yttrande föreslår att motionen ska avslås. 

 

I sitt yttrande skriver ekonomichefen att ”Ljusdals kommun är bunden till 

ramavtal med Nordea avseende banktjänster upphandlat via Inköp 

Gävleborg. Avtalstiden är den 1 oktober 2015 till den 30 september 2019 

med möjlighet till 3 års förlängning. Om kommunen inte avser att förlänga 

avtalet ska uppsägning ske 6 månader före avtalstidens utgång, d v s senast  
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§ 78 forts 
 

den 31 mars 2019. Efter eventuell förlängning upphör avtalet utan särskild 

uppsägning. 

 

Under avtalsperioden kan Ljusdals kommun endast säga upp avtalet med 3 

månaders uppsägningstid om Nordea inte uppfyller sina åtaganden och, efter 

skriftlig erinran från kommunen, fortfarande efter fyra veckor inte uppfyller 

sina åtaganden. 

 

Vid förnyad upphandling sker tilldelning till den leverantör som uppfyller 

samtliga skallkrav och dessutom lämnar det mest fördelaktiga erbjudandet. 

En leverantör med hemvist inom EU kan enligt gällande rätt inte väljas bort 

med hänvisning till att huvudkontoret är lokaliserat i annat land än Sverige.  

 

Följaktligen bör kommunfullmäktige avslå Markus Evenssons (S) motion 

om byte av bank”. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att ekonomichefen i 

sitt yttrande  framhåller att när avtalet med Nordea löper ut kommer 

upphandling att ske utifrån de skallkrav som kommunen ställer, men enligt 

gällande rätt kan en leverantör med hemvist inom EU inte väljas bort i en 

upphandling med motivering att huvudkontoret finns i ett annat land. Mot 

den bakgrunden föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 24 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 februari 2018 

Kommunledningskontorets skrivelse 17 januari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 144 

Motion om bankbyte 9 november 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      
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§ 79 Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles såtillvida att Ljusdals kommun först analyserar den 

utredning som gjorts av Region Gävleborg och därefter, om behov finns, 

går vidare med de frågeställningar som motionären efterlyser svar på. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att redovisa analysen av utredningen när 

denna är klar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 

Ljusdals kommun, i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ 

till översyn av hemsjukvården i länet. 

 

I motionen skriver hon: 

 

"Den 1 februari 2013 överfördes huvudmannaskapet för hemsjukvården i 

Gävleborg från dåvarande landstinget till kommunerna. Syftet var att skapa 

en sammanhållen organisation med tydligt ansvar för all vård och omsorg i 

hemmet. Detta skulle innebära bättre kontinuitet kring den enskilde patienten 

som bara skulle behöva ha kontakt med en utförare och smidigare planering 

för vård- och omsorgsinsatser. 

 

2015 genomfördes en utvärdering av ändringen av huvudmannaskapet. Den 

påvisade många goda effekter men även flera förbättringsområden. En av de 

brister som framkom var att det alltjämt fanns oklarheter vad gäller ansvaret 

för den enskilde. Detta må anses vara särskilt bekymmersamt då det var ett 

av huvudsyftena med förändringen. Bristernas anledningar kan vara flera, 

men i huvudsak tycks inte kriterierna för att bli inskriven i hemsjukvården 

vara optimalt utformade. Vare sig för medarbetare, den enskilde patienten 

eller anhöriga. Till exempel finns oklarheter kring vem som ska ta över 

patienten efter utskrivning från sjukhus, vad som åsyftas med att patienten  
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§ 79 forts 
 

inte ska kunna ta sig till en hälsocentral och problematik utifrån kriteriet att 

vårdbehovet ska vara under minst två veckor. 

 

Dessa brister leder till resursslöseri och konflikter mellan olika 

verksamheter. Men än mer allvarligt, förvirring och otrygghet hos patienter 

och anhöriga och att rätt vårdinsatser inte påbörjas så snabbt som de skulle 

kunnat. Otydligt ansvar och försenade vårdinsatser drabbar särskilt de 

svårast sjuka och mest sköra. 

 

Hur reglerna utformas för hemsjukvården är ett gemensamt åtagande för 

länets samtliga kommuner och Region Gävleborg och därmed inget som 

Ljusdals kommun enskilt kan åta sig. Men vi har en skyldighet att alltid 

sträva efter att förbättra omhändertagandet och vården av våra 

kommuninnevånare. Vårt fokus måste alltid vara att skapa ett större 

mervärde för den enskilde. 

 

Som kommun har vi tillgång till flera länsövergripande forum, till exempel 

finns kommunsamråd där länets KSO:n regelbundet träffas, och vi bör 

således ta vårt ansvar att initiera arbeten inom områden som vi ser behöver 

förbättras eller utvecklas." 

 

Ingrid Olsson yrkar att Ljusdals kommun i det länsövergripande 

kommunsamrådet tar initiativ för en översyn av hemsjukvården i Gävleborg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2018, § 16 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden föreslår den 31 januari 2018, § 16 att Ljusdals kommun 

först analyserar resultatet av den utredning som nyligen gjorts på initiativ av 

Region Gävleborg innan beslut fattas om ytterligare utredning. Om behov av 

ytterligare utredning finns bör beslut tas via Nätverk välfärd Gävleborg. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att all anledning 

finns att följa upp beslutet om hemsjukvård som togs av kommunerna i 

regionen och Region Gävleborg.  Nu har Region Gävleborg gjort en 

utredning  och innan Ljusdals kommun går vidare bör vi analysera resultatet 

av den gjorda utredningen. Om den inte ger svar på alla frågor ska 

kommunen sedan genom Nätverk välfärd Gävleborg begära ytterligare 

utredning för att få svar på de frågeställningar som motionären tar upp.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 25 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 8 februari 2018 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 

Motion gällande tryggare hemsjukvård 27 november 2017 

Yrkanden 

Sören Göregård (C) och Irené Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens 

ordförandes förslag med tillägg att kommunchefen får i uppdrag att redovisa 

analysen av utredningen när denna är klar. 

 

Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds och Irené Jonssons yrkande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena finner 

att kommunstyrelsen bifaller dessa.     

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

35(42) 

Datum 

2018-04-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 00377/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

snabbladdare för elbilar och elhybrider i Ljusdals centrum. 

 

Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU 

och CHAdeMO och ladda med minst 40 kW effekt. 

 

Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och 

matställen, som föraren kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda 

bilen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 134 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 
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Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § § 26 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2018, § 134 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192 

Medborgarförslag 8 september 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 81 Dnr 00382/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i 
Ljusdals centrum 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där 

förslagsställaren önskar snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. 

Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till mat och shopping. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 135 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 26 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2016, § 135 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193 

Medborgarförslag 14 september 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 82 Dnr 00097/2018  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2018 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 16 mars 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 20 mars 2018 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 20 mars 

2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      
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§ 83 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr 16-32 år 2018 för 

kommunledningskontoret och 1-52 år 2018 för samhällsutvecklingsför-

valtningen. 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 
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§ 84 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

- Rådet för funktionshinderfrågor 14 februari 2018 

 

- Kommunala pensionärsrådet 27 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

    

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 85 Dnr 00439/2016  

Minnesanteckningar kommunsamråd 16 februari 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har översänt minnesanteckningar från kommunsamråd 16 

februari 2017.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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