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§ 126 Dnr 00025/2020  

Information från kommunchefen  

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet .  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar: 
 

• Östernäs – Reviderad ansökan om att även få sanera den östra delen 
inom beslutade bidrag är inskickat till Länsstyrelsen. Beslut av 
Länsstyrelsen i höst och förhoppningsvis även av Naturvårdsverket. 

 
• Timmerterminal – Nytt möte med Trafikverket och bolagen den 22 

september. 
 

• Hälsingeråd: 
 
 Gemensam löneadministration och gemensamt lönesystem: 

Rekrytering av projektledare pågår och en förstudie skall genomföras 
före upphandling och verksamhetsförändring. 

 Gemensamt ekonomisystem: Diskussion om projektledare och även i 
detta fall skall förstudie genomföras före upphandling. 

 Varumärket Hälsingland: Process som pågår tillsammans med 
näringslivet. Under flera år har Destination Järvsö AB samordnat och 
lett utvecklingen av Varumärket Hälsingland och fokuserat på att 
bygga en ordentlig varumärkesplattform. Inom ramen för Varumärke 
Hälsingland har en tjänst inrättats som Affärsutvecklare Hälsingland 
som kommer samverka och samordna arbetet tillsammans med 
kommuner, besöksnäringen och civilsamhället. 

 
• Rekrytering – Pågående rekrytering av en ny personalchef och en ny 

ekonomichef. Ljusdals kommun har avtalat om externt stöd för denna 
rekrytering och tillsvidare är Nicklas Bremefors ansvarig för 
ekonomienheten och Anna Johansson är tillförordnad chef för HR-
enheten.            



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
5(32) 

Datum 
2020-09-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 september 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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§ 127 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning juli 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Återstående nämndredovisningar sker vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk redogör för månadsuppföljning samt 
prognos för kommunstyrelsen till och med juli månad.  
 

• Redovisat resultat januari till och med juli 2020 32 777 000 kronor 
enligt resultaträkning 

 
Justering och periodisering av centrala intäkter och kostnader under 
året: 
 
Justerad semesterlöneskuld  - 15 340 000 kronor 
Periodisering statsbidrag  + 1 645 000 kronor 
Periodisering slutavräkning - 2 045 000 kronor 
Underliggande resultat per maj  + 17 037 000 kronor 
 

• Övrig information: Kostnadstäckning av sjuklöner har minskat 
förvaltningarnas kostnader april och juli med 10 miljoner kronor.  

 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) informerar om vilka 
åtgärder som vidtagits/planeras för att få nämndens ekonomi i balans.  
Prognosen kommer att bli sämre. Hemtjänsten har drabbats väldigt hårt av 
Coronapandemin, bl a har materialinköp ökat vilket lett till kostnads-
ökningar. En del kostnader går att återsöka från staten, andra inte. Det har 
varit väldigt liten smittspridning på våra boenden. 
 
Omsorgsnämnden har förändrat kriterierna för korttidsboenden, växelvård 
och intag till särskilda boenden. Beslut är genomförda men effekterna dröjer. 
Det stora blir att lägga ner Gärdegården.  
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Nämnden har konstaterat att det inte finns tillräckligt med förslag från 
förvaltningen gällande besparingar. 
 
Ordföranden konstaterar att nämnden inte kommer att klara att minska ELP 
2021-2022 med 5 procent och ej heller att komma ner på ram i år.  
Nämndens ordförande anser att nämnden är felbudgeterad med 15 miljoner 
kronor. 
 
Ärendet bordläggs.  
 
När ärendet återupptas sent på eftermiddagen konstaterar ordföranden att 
återstående nämndredovisningar måste ske vid nästkommande sammanträde. 
  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning och helårsprognos juli 2020 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 128 Dnr 00144/2019  

Verksamhetsredovisningar från HR-enheten, 
kommunkansliet, löneenheten, enheten för strategisk 
och hållbar utveckling samt enheten för krisberedskap 
och säkerhet 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti beslutades att 
kommunstyrelsen ska få en verksamhetsredovisning av samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen som en del av höstens 
fortsatta budgetarbete.  Verksamhetsredovisningar kommer att ske vid 
dagens sammanträde och vid oktobersammanträdet. 
 
Tf HR-chef Anna Johansson redogör för HR-enhetens verksamhet, 
administrativ chef Karin Höglund för kommunkansliets verksamhet, 
lönechef Ann-Charlotte Eriksson för löneenhetens verksamhet, enhetschef 
Linnea Van Wagenen för verksamheten på enheten för strategisk och hållbar 
utveckling samt säkerhetschef Josefin Jarlheden för verksamheten på 
enheten för krisberedskap och säkerhet. 
 
Samtliga verksamheter redogör också för sina utmaningar och behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 129 Dnr 00007/2019  

Totalförsvar Ljusdals kommun 2019-2020, information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar. 
 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
beslutande regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten, MSB och 
övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande 
planering för totalförsvar.  
 
Totalförsvar är vårt militära försvar plus vårt civila försvar. Civilt försvar 
handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det civila 
försvaret bedrivs bland annat av kommunerna. Målet är att: 
 
- skydda civilbefolkningen  
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och  
- lämna stöd till Försvarsmakten  
 
Kommunstyrelsen får information om: 
 

- Hur vi bygger upp Ljusdals kommun krigsorganisation samt 
krigsplacering? 

- Hur vi hanterar hemliga handlingar? 
- Vilket stöd får vi ekonomiskt? 
- Hur övar vi i kommunen och tillsammans med övriga aktörer?   

 
Sammanfattning 
-  Fokus 2020 säkerhetsskyddsanalys 
-  Vi inväntar nya överenskommelsen som börjar gälla januari 2021 
-  Vi fortsätter att bygga med erfarenhetsutbyte efter den övning som vi  
    deltog i 
-  Knutit fler med kunskap inom civilförsvar 
-  Vi fortsätter att delta i de övningar/utbildningar som erbjuds oss som 
 kommun 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 130 Dnr 00094/2020  

Coronaviruset 2020, information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar: 
 

• Ljusdals kommun återgår till beredskapsläge den 15/9 
• Sommaren har varit lugn ur smittspridningssynpunkt trots många 

turister 
• Oro finns nu kring skolstarterna och jobbstart 
• Länsstyrelsen fortsätter med mindre stab fram till december månad 
• Veckovisa avstämningsmöten samt veckovisa lägesbilder fortsätter 

nu till Länsstyrelsen 
• Rutiner för testning finns nu etablerade och fungerar 
• Frågor inkommer ännu ifrån verksamheterna men i mycket mindre 

grad 
• Långsiktig planering, finns ett verktyg (1 år framåt) 
• Stora konsekvenser på kommunen och kommunens verksamheter en 

lång tid framåt 
 
Har vi lyckats? Vi har haft en ovanligt låg smittspridning i vårt samhälle och 
på vår arbetsplats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 131 Dnr 00146/2019  

Varulogistik i Sveriges gles- och landsbygd, 
information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet.  
 
2.  Beslut om att eventuellt stötta projektet och att ta fram en handlingsplan 
 för systemlösning inom hållbar varulogistik genom flernivåsamverkan 
 fattas av kommunstyrelsen i oktober eller november månad.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Suzanne Bäckman och Alexander Zuniga från 
Sveriges Paketombud informerar. 
 
Under hösten 2016 fick NärLjus en företagsrådgivning med ägaren av 
Tempo i Ramsjö som påtalar akuta läget för verksamheten då Bussgods går i 
konkurs och Arla meddelade att man skulle dra in transporterna till verk-
samheten. NärLjus inleder därmed en större kartläggning efter att ha dialog 
med företag i andra delar av kommun som intygar om samma situation. 
Kartläggningen visar den omfattande bilden av alla transporter till Los och 
Ramsjö och den låga fyllnadsgraden på lastbilarna.  
 
Utifrån det akuta läget och önskat läge för verksamheterna i Los och Ramsjö 
tog en lokal företagare beslut om att erbjuda möjligheten till samtransport. 
En lösning som visar sig vara unik i Sverige och som nu skapat stort intresse 
nationellt då lösningen även visar sig vara lönsam samt ett bättre miljö-
mässigt alternativ. Där den stora vinsten är att människor kan behålla service 
och kunna leva kvar på orten.   
 
Erfarenheter och kunskaper från detta arbete har bidragit till att Ljusdals 
kommun bjuds in till olika sammanhang för att förmedla och sprida detta. 
Vilket har lett till att Ljusdals kommun fått förfrågan från DIGG 
(Myndigheten för digital förvaltning) utifrån deras regeringsuppdrag, 
Tillväxtverket, Post och Telestyrelsen, Trafikanalys, Energimyndigheten, 
Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Älvdalens kommun, Pajala 
Kommun, Hudiksvalls kommun samt nationella paketaktörer. 
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I Sverige finns idag ett 60-tal kommuner, enligt Sveriges Paketombud, som 
står inför samma utmaning som verksamheterna i Ljusdals kommun 2016. 
Samtidigt som logistiklösningar diskuteras och planeras nationellt. Där det 
tydligt framgår att lands-och glesbygdsperspektiven saknas och har ingen 
som för dess talan.  
 
I arbetet med framtagandet av handlingsplanen behöver dialoger initieras 
med andra liknande landsbygdskommuner i Sverige för att samla in den 
gemensamma bilden av det rådande läget för logistiklösningar. Erfarenheter 
från Ljusdals kommun kommer att vara vägvisande för andra kommuner och 
våra erfarenheter kan bidra till att fler lösningar skapas lokalt.  
 
Vidare behövs fler erfarenheter och kompetenser kopplas in i hur det ska 
organiseras. Där några exempel att ha utbyte med är E-handelsstaden Borås 
& Forum för smarta elnät. Målet är att hitta en plan för organisering som ger 
nationell legitimitet och där Ljusdals kommun blir den ledande kommunen i 
Sverige gällande logistiklösningar. 
 
Ljusdal kommun har möjlighet genom en handlingsplan skapa en 
systemlösning för hållbar logistik utifrån den unika kompetensen, 
erfarenheten och lösningen som kan gynna Sveriges gles- och landsbygder. 
Därmed kan Ljusdals kommun ta ett ledarskap och bidra till ett fortsatt 
nationellt intresse samt säkrar möjligheten för människor att leva och verka i 
hela Sverige.  
 
Arbetet med handlingsplanen stödjer Ljusdals kommuns arbete med Agenda 
2030-målen och har 5 globala mål (9, 10, 11, 12 & 13) som direkt och 
indirekt har koppling till en framtida systemlösning.   

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 132 Dnr 00402/2012  

Information om Edängebroarna  

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsstrateg Rolf Berg informerar. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare gett i uppdrag till Plan och Bygg samt 
kommunchefen att ta fram ett förslag gällande byggande av en GC-väg 
mellan Ljusdal och Järvsö med förlängning till Karsjö respektive Färila. 
Kostnadskalkylen är 5-6 miljoner kronor. 
 
Ljusdals kommun har under ett antal år förhandlat med Trafikverket för att 
skapa möjlighet att bygga en GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö där en av de 
f d järnvägsbroarna vid Edänge ska utgöra förbindelse över Ljusnan. 
 
Beskeden i ärendet från Trafikverket har varierat över tid, varför arbetet 
fördröjts. För närvarande ser parterna över möjligheten till ett längre 
nyttjanderättsavtal.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse augusti 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 133 Dnr 00021/2020  

Information om omställningsarbetet inom 
utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen är inbjuden till kommunstyrelsen för att informera 
om och diskutera det pågående omställningsarbetet inom skolan.  
 
Ledningsstrateg Anna Hedin informerar. 
 
Vägledande principer för organisering och bemanning 
 
Barn och elever som mår bra, når sina egna och utbildningens mål 
 

• Skollag och läroplaner - utifrån timplan och behörighetskrav  
 

• Rätt kompetens till rätt elever, på rätt sätt och i rätt tid 
 

• Utbildningsnämndens riktlinjer för ledning och styrning                                 
            välskött organisation med hög måluppfyllelse och en ekonomi i      
            balans 
 

• Utifrån budgetberedningens särskilda direktiv ekonomi 
 
"Ljusdals barn och elever får den utbildning de har rätt till - varje 
skattekrona används effektivt och kommer barn och elever till nytta.”  
 
Förvaltningen ser nu en inbromsning i ekonomin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 september 2020 
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 134 Dnr 00287/2019  

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Projekteringsplanerna för ett vård- och omsorgsboende med 40 platser 
 placerat på Östernäs  remitteras till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
3.  Beslut ska fattas på kommunstyrelsens sammanträde 1 oktober.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk, Ljusdalshems VD Richard 
Brännström och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Ingrid Sundström 
informerar. Kommunstyrelsen kommer vid dagens sammanträde att få 
information om ärendet. Beslut i ärendet fattas på kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober.  
 
Skisser och ritningar på nytt vård- och omsorgsboende visas.  
 
Projektering och upphandling kommer att vara klart ett år efter att 
kommunstyrelsen har fattat beslut om det.  
 
Utvalda delar ur tidslinjen för beslutsprocessen nytt vård- och 
omsorgsboende visas. 
 
Biträdande kommunchef Mikael Björk föreslår att projekteringsplanerna för 
ett vård- och omsorgboende med 40 platser på Östernäs remitteras till 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skiss över nytt vård- och omsorgsboende 
Situationsplan nytt vård- och omsorgsboende 
Fasadskiss nytt vård- och omsorgsboende 
Skiss plan 1 nytt vård- och omsorgsboende 
Skiss plan 2 nytt vård- och omsorgsboende 
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till biträdande kommunchefens förslag om att 
projekteringsplanerna på ett vård- omsorgsboende med 40 platser placerat på 
Östernäs remitteras till omsorgsnämnden för yttrande.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för yttrande 
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§ 135 Dnr 00065/2020  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Redovisningen per 25 augusti godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen 
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.  
 
Kommunstyrelsen till förfogande: 
 
Kvarstående medel 980 000 kronor av avsatt budget 1 000 000  kronor 
 
Kommunstyrelsens investeringsutrymme: 
 
Kvarstående medel - 1 200 000 kronor av avsatt budget 1 000 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv: 
 
Kvarstående medel 800 000 kronor av avsatt budget 900 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 augusti 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten (CG) 
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§ 136 Dnr 00049/2018  

Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall 
byggs ut till ett äventyrsbad 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett 
äventyrsbad har inkommit till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren föreslår att badet byggs ut lika som det i Sveg som är ett 
lagom stort och familjärt bad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 15 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 
medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
yttrande skriver nämnden att i dagsläget pågår byte av reningsanläggningen 
där kommunen har avsatt 7,1 miljoner kronor för ändamålet. På grund av 
kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 
ska kunna prioriteras. 
       
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 
till samhällsservicenämndens yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, 66 
Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 10 
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 14 januari 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 15 
Medborgarförslag 25 januari 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 137 Dnr 00369/2019  

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola 
och dess elever 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever har 
lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 174 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att i och med att kommun-
fullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo skola och att fastigheten 
därefter kommer att läggas ut för försäljning, vilket innebär att ingen 
kommunal verksamhet kommer att bedrivas i fastigheten, samt att beslut 
fattats om att samordna förskoleenheterna i Hybo-Ämbarbo-området kan 
förslaghållarens förslag inte tillmötesgås. 
 
Utbildningsnämnden föreslår därmed att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommun-
fullmäktige den 16 december 2019, § 170 har beslutat att avveckla Hybo 
skola och utbildningsnämnden arbetar för att samordna nämndens verk-
samheter både avseende kvalitetshöjande åtgärder men även i syfte att 
reducera den totala lokalytan och som en effekt av ovanstående minska sina 
kostnader. Avvecklingen av Hybo skola är en konsekvens av detta arbete.  
 
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.   



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
23(32) 

Datum 
2020-09-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 67 
Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2020, § 41 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 174 
Medborgarförslag 28 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 138 Dnr 00409/2019  

Medborgarförslag gällande kommunens 
prenumerationer på tidskrifter och dagstidningar 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande kommunens prenumerationer på tidskrifter 
och dagstidningar har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen och dess bolag i besparingssyfte 
inför en policy om att inte prenumerera på tidskrifter och dagstidningar. 
Biblioteksverksamheten undantagen som är ålagd att tillhandahålla 
dagstidningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 7 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för 
strategisk och hållbar utveckling. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår att medborgarförslaget 
ska avslås. I sitt yttrande skriver enheten: ”Förslagsställaren skriver att då 
Ljusdals kommuns ekonomi är ansträngd och kommunen och dess bolag 
måste spara så bör en policy gällande prenumeration av tidskrifter och 
dagstidningar upprättas, Förslagsställaren hänvisar till att en lokaltidning 
kostar 4668 kr/år och att det blir nästan en halv miljon beräknat på 100 
prenumerationer.  Förslagsställaren menar också att en stor del av tidning-
arna troligen läses på arbetstid och att ett minskat antal prenumerationer 
därmed innebär en dubbel besparing. Förslagsställaren hänvisar till att det 
endast är Biblioteket som är ålagd att tillhandahålla dagstidningar av 
kommunens verksamheter. 
 
I följande redogörelse är samtliga prenumerationer för biblioteksverk-
samheten exkluderade. Vid undersökning av omfattningen på kommunens 
tidningsprenumerationer förekommer (2019) ett fåtal prenumerationer på 
fack- och specialtidskrifter eller annan prenumerationstjänst på kritisk 
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information för verksamheten. Här ingår t.ex. prenumerationer på rätts-
databaser för uppdateringar på lagändringar för att utföra arbete och myndig-
hetsutövning på ett rättssäkert och korrekt sätt. Utifrån inkomna svar från 
verksamhetschefer bedöms denna typ av prenumerationer vara nödvändiga 
och till stor nytta för respektive verksamhet. Några av dessa har numera 
sagts upp av besparingsskäl. Den största delen av de verksamhetsanpassade 
och/eller nödvändiga tidskrifterna och publikationerna är dock avgiftsfria.  
 
Övrig andel av tidningsprenumerationerna gäller Ljusdals-Posten. 2019 
fanns ett 50-tal prenumerationer på Ljusdals-Posten i kommunen till en 
kostnad av ca 234 000 kronor. Av detta följer att inte alla enheter/ 
verksamheter har någon prenumeration. Några av prenumerationerna har 
sagts upp/är på väg att sägas upp inför/under 2020 utifrån besparing/översyn 
eller organisationsförändring. 
 
Prenumerationer enbart för personal 
 
Vissa prenumerationer på LjP används enbart av personalen och delas i de 
flesta fall av flera enheter/verksamheter. I de fall prenumerationen endast 
gäller en enhet/verksamhet beror det på fysiskt avstånd till andra verk-
samheter. Exempel på skäl till dessa prenumerationer är (exemplen är 
skrivna i citatform men är något redigerade/sammanfattade):”Att anställda, 
och kanske framförallt anställda som ej bor i kommunen och därmed inte 
naturligt prenumererar på LjP, kan missa viktig information och omvärlds-
bevakning för verksamheten. Vad som är viktig information beror på vilken 
verksamhet eller tjänst/funktion det gäller. Viktig information kan vara: start 
av nya företag eller andra företagshändelser, polisiära händelser, naturfrå-
gor.”  
 
”Ljusdals-Posten bevakar och skriver frekvent om frågeställningar som rör 
enheters/verksamheters ansvarsområden. Det är rimligt att chefer får möjlig-
het att läsa, följa och bemöta uppgifter i publicerade tidningsartiklar samt 
hålla sig uppdaterad inför kommande förfrågningar och intervjuer av 
tidningens journalister”. 
 
”För information och nyheter om den egna organisationen samt kännedom 
om pågående samhällsdebatt som kan påverka vårt verksamhetsområde. 
 
Kännedom/vetskap om händelser såsom t.ex. presentation av företagare då vi 
kan agera och hjälpa företagare och därigenom undvika att det leder till ett 
tillsynsärende eller dyl. Att ha vetskap och vara uppdateras om det som 
skrivs som kan påverkar vår verksamhet och därigenom kunna bemöta det.” 
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”Eftersom vi arbetar med myndighetsutövning behöver vi hålla oss ajour 
med vad som händer i kommunen och följa de områden vårt arbete är 
kopplat till. Det finns därför inte möjlighet att välja bort prenumeration av 
LjP för vår verksamhet.”  
 
När det gäller i vilken mån arbetstid används för läsande av tidningar och 
tidskrifter så är det rimligt att läsning för verksamhetens och tjänstens vägnar 
sker på arbetstid medan läsning av mer privat intresse får ske på raster och 
övrig fritid. Både tidningar, datorer och mobiler är exempel på arbetsverktyg 
i våra verksamheter som även innehåller tillgång till information som ej är 
arbetsrelaterat. Att arbetstagare utför arbete på arbetstid är en ledningsfråga. 
Om en arbetstagare inte fullgör sin arbetsskyldighet är det en fråga för 
arbetsrättsliga åtgärder och motiverar därmed inte en besparing på olika 
prenumerationer av den anledningen.  
 
Prenumerationer för brukare/kunder/elever 
 
Andra prenumerationer på LjP används både av brukare/kunder/elever och 
personal och används då ofta aktivt i verksamheten i arbetet med brukare/ 
elever. Exempel på övriga argument och användningsområden är (exemplen 
är skrivna i citatform men är något redigerade/sammanfattade):”Eftersom vi 
verkar i samhällsnyttig verksamhet är det viktigt för oss att vår personal och 
våra elever kan ta del av det som händer i lokalsamhället.”  
 
”Vi läser dagens Ljusdalpost varje morgon för våra kunder. Vid avslut av 
prenumerationen tas den gemensamma stunden bort som kunden tycker är 
viktig.”  
  
”Vi har boende som vill läsa dagstidningen för att känna sig uppdaterade i 
vad som händer i Ljusdal. Dessutom är högläsning av tidningen en aktivitet 
för våra boende.” 
 
”Ljusdals-Posten är en viktig del i vår verksamhet och en aktivitet att samlas 
kring. Många äldre har inte har råd att prenumerera själv. Alla tidningar 
sparas ett tag så att en kan läsa ”ikapp” när en kommer till oss. Det är för de 
äldre ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer lokalt och att få ta del av 
familjesidorna. Den används både vid högläsning, vissa läser själva, någon 
löser korsord. Aktuella och lokala nyheter diskuteras flitigt. Så den är 
absolut viktig för verksamheten. Det skulle kännas väldigt torftigt att inte få 
fortsätta prenumerera på den." 
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”Vi har även tidningen Kvällsstunden som är en veckotidning riktad till 
äldre. 630 kronor/år. Den är också viktig i verksamheten med små noveller 
och liknande. Vi vill gärna behålla även den.” 
 
En reflektion är att vård och omsorgsboenden tillämpar olika principer där 
vissa har prenumeration för boendes räkning medan andra inte har det utan 
de boende får själv ombesörja detta. 
 
Som ytterligare mer allmänt argument kan det vara viktigt att organisationer 
som kommunen genom att prenumerera bidrar för att behålla en ”nära och fri 
press”. 
 
Utifrån argumenten ovan om nyttan för verksamheterna och dess brukare 
rekommenderas inte en policy att inte prenumerera på tidskrifter och 
dagstidningar. 
 
Formen av styrdokument 
 
Ett särskilt styrdokument i formen av en policy enbart omfattande 
prenumerationer rekommenderas ej då det dels skulle öka på antalet 
styrdokument för ett så pass smalt område och dels, förutsatt resonemanget 
ovan, skulle medföra marginell besparingseffekt. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara att upprätta ett styrdokument med Rutiner för 
god ekonomisk hushållning, direkt underställd kommunens Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Dessa rutiner skulle kunna omfatta fler 
kostnadsslag utöver olika former av prenumerationer och fyllas på vart 
eftersom nya gemensamma rutiner fastställs av ekonomienheten. 
 
Ett annat alternativ är att istället enligt samma principer upprätta ett 
rutindokument som är knutet till riktlinjer för upphandling/inköp/avrop/ 
beställning. 
 
Som exempel skulle dessa rutiner när det gäller just tidningsprenumerationer 
eventuellt kunna innehålla anvisningar om: att tillämpa helårsprenumera-
tioner (då det är ekonomiskt mer fördelaktigt); att se över om flera enheter/ 
verksamheter och även funktioner kan dela på prenumerationer; att till 
exempel skolor och vård och omsorgsboenden ur rättviseperspektiv för 
brukare och elever bör tillämpa samma principer.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 
till utlåtandet från enheten för strategiskt och hållbar utveckling avslås 
medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottet föreslår 27 augusti 2020, § 68 att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 68 
Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 28 maj 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 7 
Medborgarförslag 20 december 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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§ 139 Dnr 00182/2020  

Medborgarförslag gällande minskning av antal 
ledamöter i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslag avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande minskning av antalet ledamöter till 31 i 
kommunfullmäktige har inkommit. 
 
Förslagsställaren skriver att "kommunen har ekonomiskt kärva tider. 
Verksamheter ska spara kraftigt, exempelvis på resurser inom skolan, så 
förefaller det slösaktigt att göra en satsning om närmare 33% på fullmäktige. 
Därför föreslår jag fullmäktige besluta om en minskning av antalet ledamöter 
till det minimum som kommunallagen föreskriver, med omedelbar verkan, 
och om det ej är möjligt så inför nästa mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020, § 54 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag bifalles 
såtillvida att partierna i kommunfullmäktige får i uppdrag att bereda frågan 
för att senast vid utgången av februari 2022 fatta nödvändiga beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att partierna 
i kommunfullmäktige får i uppdrag att bereda frågan för att senast vid 
utgången av februari 2022 fatta nödvändiga beslut i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 69 
Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2020, § 54 
Medborgarförslag 14 maj 2020 
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Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB) och Stina Berg (M): 
Medborgarförslaget ska avslås.  
 
Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Yvonne Oscarssons m fl yrkande.  

Reservationer 

Markus Evensson (S), Ove Schönning (S), Irene Jonsson (S) och Lena Svahn 
(MP) reserverar sig mot beslutet  
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§ 140 Dnr 00020/2020  

Delegeringsbeslut 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 32-58 för 
kommunstyrelsens kännedom. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.              

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
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§ 141 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: 
 

- Omsorgsnämnden 19 augusti               
- Utbildningsnämnden 20 augusti 
- Arbetsmarknads- och socialnämnden 25 augusti 
- Samhällsservicenämnden 11 augusti och 25 augusti 
- Samordningsförbund Gävleborg 29 maj  
- Ljusdal Energikoncern 16 juni  
- AB Ljusdalshem 24 juni  

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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