
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
1(19) 

Datum 
2022-11-16 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, onsdag 16 november 2022 klockan 08:30-10:00 

Beslutande Ledamöter 
Marit Holmstrand (S), Ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
Sören Görgård (C)  
Solange Nordh (C), ersättare för Lars Molin (M) 
Lars G Eriksson (SD) 
 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Oscarsson (V) 
 

Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef 
Catarina Wikström, markhandläggare, § 158 
Eric Carlsson, ekonomichef, § 160 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Solange Nordh 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-17 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 158-168 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 
   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 
   

 Solange Nordh   
 
 
 

KsAu 2022-11-16
(Signerat, SHA-256 D3FCAC3B7AC1AEBC40B48BA534BBEBBB9497DD26C5D12756A0A3D5C83FDB0895)

Sida 1 av 20



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
2(19) 

Datum 
2022-11-16 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
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§ 158 Dnr 00322/2022  

Ansökan från Ove Brandén AB om att få köpa del av 
fastigheten Öje 11:21 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett reservationsavtal skrivs med Ove Brandén AB för framtida köp av 

del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 
erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 
förlängning med 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 

 
2. När bygglov erhållits får Ove Brandén AB köpa den reserverade marken 

för 25 kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per 
kvadratmeter mark som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 

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

en avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Ove 
Brandén AB.          

Sammanfattning av ärendet 

Ove Brandén AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del av 
fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga verkstad/lager samt 
ha uppställningsyta för sin entreprenadverksamhet. 
 
Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerad som 
industrimark och ligger vid Kyrkbyvägen med avstånd till närmaste bostads-
bebyggelse. Kyrkbyvägen är inte lämpad för ett utbyggt industriområde då 
trafik går genom villabebyggelsen. Köparen kommenterar i ansökan den 
befintliga vägen (Kyrkbyvägen) och menar att trafiken till den blivande 
byggnaden blir liten. 
 
Då det är svårt att utveckla området för större industrietableringar utan att 
bekosta ny väg så är denna mindre etablering en bra möjlighet för nyttjande 
av marken.  
 
Området som Ove Brandén AB önskar köpa är på cirka 5 000 kvadratmeter 
inom detaljplan varav cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 
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resterande är mark som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste 
industrimarken som har sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 
kronor per kvadratmeter för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger 
invid riksväg 83 i Nybo och har förhållandevis goda markförhållanden.   
 
Det i detta ärende aktuella området är till stora delar sank mark där pålning 
kommer att behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med 
sämre tillgång till vägnät. 
 
Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 
bedöms ett relevant pris för marken vara 25 kronor per kvadratmeter 
byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark som inte får bebyggas 
(prickad mark i detaljplanen).             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2022 
Översiktskarta 27 oktober 2022 
Ansökan med kartbilaga 20 oktober 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00203/2019  

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdal Energis förslag om revidering av "Föreskrifter om hantering av 

avfall under kommunalt ansvar" antas.           

Sammanfattning av ärendet 

För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  
 
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 
Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 
och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 
Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 
kraft 1 januari 2023. 
 
Ljusdal Energi har lämnat förslag på revidering av kommunens föreskrifter 
om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 
revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 
Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 
Förslag på revideringar 1 november 2022 

Yrkanden 

Solange Nordh (C) och Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00012/2022  

Riktlinjer för inköp och upphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer för inköp antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 
Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 
upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 
kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 
 
I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 
lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 
 
En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 
förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 
 
Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 
avtal inte finns.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 
antar riktlinjerna för inköp. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 
Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00192/2019  

Revidering av arkivreglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reviderat arkivreglemente antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 
hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 
arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 
revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 
roller.              
 
I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 
om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informations-
hanteringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 
myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas 
kärnprocesser. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig 
arkiv- och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 
övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 
processer där flera kommuner samarbetar. 
 
I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 
fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 
största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i allmän-
het och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkivorganisation som 
ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya informationshanterings-
planerna.  
 
Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 
fram under respektive avsnitt i själva reglementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 
Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 162 Dnr 00368/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 
reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 163 Dnr 00369/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  
 
2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.    

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 
ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 
samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 
delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  
 
I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 
ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 
uppgifter specificeras. 
 
I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 
kommunallag och reglemente för alla nämnder. 
 
I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är anställnings-
myndighet. 
 
Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 
uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 
 
Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 
från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 
ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 
 
I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 
prisbasbelopp.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag samt sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbets-
utskottet bifaller dessa.  
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§ 164 Dnr 00370/2022  

Reglemente för samhällsservicenämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för samhällsservicenämnden godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för samhällsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 
organisation. 
 
Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 
ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 
 
Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 
(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för samhällsservicenämnden - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00371/2022  

Reglemente för utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Revideringen av utbildningsnämndens reglemente pågår fortfarande, men till 
kommunstyrelsen ska ett färdigt förslag finnas. 
 
Därför är förslaget att arbetsutskottet noterar informationen till protokollet 
och skickar protokollet  till kommunstyrelsen för vidare antagande i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för utbildningsnämnden - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 

KsAu 2022-11-16
(Signerat, SHA-256 D3FCAC3B7AC1AEBC40B48BA534BBEBBB9497DD26C5D12756A0A3D5C83FDB0895)

Sida 15 av 20



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
16(19) 

Datum 
2022-11-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 166 Dnr 00372/2022  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.       

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 
utifrån ändrad organisation. 
 
I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till samhällsservicenämnden.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 
2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 167 Dnr 00373/2022  

Reglemente för omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter § 
2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 
enligt avtal med Region Gävleborg.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 168 Dnr 00142/2022  

Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd 
och gruppledare - för kännedom 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kännedom finns Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och 
gruppledare med på dagens sammanträde. 
 
Detta reglemente syftar till att tydliggöra kommunalrådens, oppositions-
rådets och gruppledarnas uppgift i Ljusdals kommun.  
 
Utöver vad som föreskrivs här gäller även vad som stadgas i kommunallagen 
och annan författning samt gällande reglemente för respektive nämnd och 
kommunstyrelse samt det gemensamma reglementet för Ljusdals kommuns 
nämnder. 
 
I enlighet med kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 
kommunalråd, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Enligt 
kommunallagen har kommunalråd inga andra befogenheter än övriga 
ledamöter utöver vad som följer rollen som ordförande. 
 
Kommunalråd företräder den politiska ledningen. Kommunalråd är 
kommunstyrelsens ordförande samt nämnds ordförande och ska leda och 
samordna kommunstyrelsens respektive nämnds verksamhet. 
  
Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen och tar emot, vidare-
befordrar och förankrar information till samtliga oppositionspartier.  
 
Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska 
linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  
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Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande mandat-
perioden.  
 
Gruppledare nomineras av det egna partiet för en tid som varje parti 
fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 
Gruppledare fastställs av fullmäktige. 
 
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för 
kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier 
och representanters lika värde. 
 
Kommunchef  anställs av kommunstyrelsen och det dagliga arbetsgivar-
ansvaret över kommunchefen utövas av kommunstyrelsens ordförande. 
Uppdrag från kommunstyrelsen till verksamheten ska riktas till 
kommunchefen. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och gruppledare, antagen 
27 maj 2021, § 105 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutande Ledamöter 
Marit Holmstrand (S), Ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
Sören Görgård (C)  
Solange Nordh (C), ersättare för Lars Molin (M) 
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Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef 
Catarina Wikström, markhandläggare, § 158 
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Utses att justera Solange Nordh 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-17 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 
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 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2022-11-16 


Datum för anslags uppsättande 2022-11-17 


Datum för anslags nedtagande 2022-12-09 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 158 Dnr 00322/2022  


Ansökan från Ove Brandén AB om att få köpa del av 
fastigheten Öje 11:21 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett reservationsavtal skrivs med Ove Brandén AB för framtida köp av 


del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 
erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 
förlängning med 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 


 
2. När bygglov erhållits får Ove Brandén AB köpa den reserverade marken 


för 25 kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per 
kvadratmeter mark som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 


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


en avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Ove 
Brandén AB.          


Sammanfattning av ärendet 


Ove Brandén AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del av 
fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga verkstad/lager samt 
ha uppställningsyta för sin entreprenadverksamhet. 
 
Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerad som 
industrimark och ligger vid Kyrkbyvägen med avstånd till närmaste bostads-
bebyggelse. Kyrkbyvägen är inte lämpad för ett utbyggt industriområde då 
trafik går genom villabebyggelsen. Köparen kommenterar i ansökan den 
befintliga vägen (Kyrkbyvägen) och menar att trafiken till den blivande 
byggnaden blir liten. 
 
Då det är svårt att utveckla området för större industrietableringar utan att 
bekosta ny väg så är denna mindre etablering en bra möjlighet för nyttjande 
av marken.  
 
Området som Ove Brandén AB önskar köpa är på cirka 5 000 kvadratmeter 
inom detaljplan varav cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 
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resterande är mark som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste 
industrimarken som har sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 
kronor per kvadratmeter för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger 
invid riksväg 83 i Nybo och har förhållandevis goda markförhållanden.   
 
Det i detta ärende aktuella området är till stora delar sank mark där pålning 
kommer att behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med 
sämre tillgång till vägnät. 
 
Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 
bedöms ett relevant pris för marken vara 25 kronor per kvadratmeter 
byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark som inte får bebyggas 
(prickad mark i detaljplanen).             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2022 
Översiktskarta 27 oktober 2022 
Ansökan med kartbilaga 20 oktober 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00203/2019  


Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdal Energis förslag om revidering av "Föreskrifter om hantering av 


avfall under kommunalt ansvar" antas.           


Sammanfattning av ärendet 


För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  
 
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 
Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 
och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 
Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 
kraft 1 januari 2023. 
 
Ljusdal Energi har lämnat förslag på revidering av kommunens föreskrifter 
om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 
revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.          


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 
Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 
Förslag på revideringar 1 november 2022 


Yrkanden 


Solange Nordh (C) och Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00012/2022  


Riktlinjer för inköp och upphandling 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer för inköp antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 
Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 
upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 
kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 
 
I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 
lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 
 
En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 
förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 
 
Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 
avtal inte finns.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 
antar riktlinjerna för inköp. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 
Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00192/2019  


Revidering av arkivreglemente 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reviderat arkivreglemente antas.   


Sammanfattning av ärendet 


Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 
hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 
arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 
revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 
roller.              
 
I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 
om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informations-
hanteringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 
myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas 
kärnprocesser. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig 
arkiv- och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 
övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 
processer där flera kommuner samarbetar. 
 
I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 
fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 
största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i allmän-
het och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkivorganisation som 
ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya informationshanterings-
planerna.  
 
Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 
fram under respektive avsnitt i själva reglementet. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 
Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 162 Dnr 00368/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 
reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 163 Dnr 00369/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  
 
2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.    


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 
ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 
samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 
delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  
 
I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 
ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 
uppgifter specificeras. 
 
I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 
kommunallag och reglemente för alla nämnder. 
 
I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är anställnings-
myndighet. 
 
Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 
uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 
 
Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 
från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 
ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 
 
I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 
prisbasbelopp.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag samt sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbets-
utskottet bifaller dessa.  
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§ 164 Dnr 00370/2022  


Reglemente för samhällsservicenämnden 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för samhällsservicenämnden godkänns.    


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för samhällsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 
organisation. 
 
Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 
ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 
 
Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 
(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för samhällsservicenämnden - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00371/2022  


Reglemente för utbildningsnämnden 


Arbetsutskottet beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Revideringen av utbildningsnämndens reglemente pågår fortfarande, men till 
kommunstyrelsen ska ett färdigt förslag finnas. 
 
Därför är förslaget att arbetsutskottet noterar informationen till protokollet 
och skickar protokollet  till kommunstyrelsen för vidare antagande i 
kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 


Reglemente för utbildningsnämnden - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 166 Dnr 00372/2022  


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.       


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 
utifrån ändrad organisation. 
 
I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till samhällsservicenämnden.          


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 
2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
17(19) 


Datum 
2022-11-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 167 Dnr 00373/2022  


Reglemente för omsorgsnämnden 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter § 
2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 
enligt avtal med Region Gävleborg.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 
Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 168 Dnr 00142/2022  


Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd 
och gruppledare - för kännedom 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kännedom finns Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och 
gruppledare med på dagens sammanträde. 
 
Detta reglemente syftar till att tydliggöra kommunalrådens, oppositions-
rådets och gruppledarnas uppgift i Ljusdals kommun.  
 
Utöver vad som föreskrivs här gäller även vad som stadgas i kommunallagen 
och annan författning samt gällande reglemente för respektive nämnd och 
kommunstyrelse samt det gemensamma reglementet för Ljusdals kommuns 
nämnder. 
 
I enlighet med kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 
kommunalråd, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Enligt 
kommunallagen har kommunalråd inga andra befogenheter än övriga 
ledamöter utöver vad som följer rollen som ordförande. 
 
Kommunalråd företräder den politiska ledningen. Kommunalråd är 
kommunstyrelsens ordförande samt nämnds ordförande och ska leda och 
samordna kommunstyrelsens respektive nämnds verksamhet. 
  
Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen och tar emot, vidare-
befordrar och förankrar information till samtliga oppositionspartier.  
 
Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska 
linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  
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Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande mandat-
perioden.  
 
Gruppledare nomineras av det egna partiet för en tid som varje parti 
fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 
Gruppledare fastställs av fullmäktige. 
 
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för 
kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier 
och representanters lika värde. 
 
Kommunchef  anställs av kommunstyrelsen och det dagliga arbetsgivar-
ansvaret över kommunchefen utövas av kommunstyrelsens ordförande. 
Uppdrag från kommunstyrelsen till verksamheten ska riktas till 
kommunchefen. 


Beslutsunderlag 


Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och gruppledare, antagen 
27 maj 2021, § 105 


Propositionsordning 


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