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§ 100 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – kommunen har gjort en marknadsföringsfilm som finns att 

hitta på ljusdal.se.  

 

 Timmerterminal – Detaljplanearbete pågår. 

 

 Hälsingeråd – hade möte den 26 maj. Diskussionen fortsatte om 

Hälsingerådets arbete framöver.  

 

 Covid-19 – Kommunen är fortfarande i stabsläge. Den regionala 

smittspridningen har gått ner under de senaste månaderna, men 

Ljusdal har legat kvar på en platå. Den senaste tiden har det dock 

sjunkit även i Ljusdal. I Gävleborg finns 16 inneliggande patienter, 4 

på IVA. Nu kommer regionen att anpassa sina riktlinjer till de 

nationella vilket innebär att våra kommunala överenskommelser 

också kommer att ändras. Flera kommunala anläggningar öppnar från 

1 juni- badhus, daglig verksamhet etc. Process med riskbedömningar 

påbörjas nu. Verksamheterna ansvarar för detta.  

 

Frågor om gemensam företagshälsovård, GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö 

samt sommarskola ställs. Kommunchefen svarar på frågorna.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 101 Dnr 00003/2021  

Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Månadsuppföljning per april och helårsprognos för 2021 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Nämnderna ska på kommunstyrelsens sammanträde 12 augusti 2021 

 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att hålla budget, ytterligare 

 planerade åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått. 

 

2.  Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 2021 få en 

 redovisning av prioriteringslistan över fattade beslut och processer.           

Sammanfattning av ärendet 

I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 

kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 

delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 

2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 

nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  

 

I prognosen redovisas ett positivt resultat om 35,7 miljoner kronor. Här 

redovisar nämnderna sammantaget ett underskott jämfört med budget om -

20,6 miljoner kronor. Detta uppvägs dock av att intäkterna ökar med 32,8 

miljoner kronor. Även här är det positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 

samt ökade finansiella intäkter.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  25 maj 2021, § 94 

Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2021, § 47 

Omsorgsnämndens protokoll 19 maj 2021, § 78 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 78 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och 

Yvonne Oscarsson (V): Nämnderna ska på kommunstyrelsens sammanträde 

12 augusti 2021 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att hålla budget, 

ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 

2021 få en redovisning av prioriteringslistan över fattade beslut och 

processer.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att månadsupp-

följning per april och helårsprognos för 2021 godkänns. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds  

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Lászlò Gönczi (MP) vill ha följande noterat till protokollet: Om jag hade 

yrkanderätt skulle jag ha yrkat på att kommunstyrelsen uppdrar till budget-

beredningen att ta fram ett förslag till extra ramar till nämnderna, med 

bevarande av målet att klara 2021 års balanskrav, så att inte kommunens 

överskott hamnar på storleksordning 50 miljoner kronor. Om nämnderna 

sammantaget tilldelas cirka12 miljoner kronor skulle kommunens resultat 

hamna på cirka 38 miljoner kronor. En betryggande marginal till 

balanskravets 24 miljoner kronor. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nämnderna för kännedom 
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§ 102 Dnr 00008/2021  

Kommunalt partistöd 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 

 med 1 209 934 kronor enligt nedan: 

 

Socialdemokraterna 393 536 kr 

Centerpartiet  174 064 kr 

Sverigedemokraterna 146 630 kr 

Moderaterna  146 630 kr 

Vänsterpartiet   91 762 kr 

Ljusdalsbygdens Parti   91 762 kr 

Liberalerna    64 328 kr 

Miljöpartiet    64 328 kr 

Kristdemokraterna   36 894 kr 

 

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 

ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 

9 460 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 300 kronor för år 2020) 

och mandatstödet är 27 434 kronor (58% av basbeloppet för år 2020) per 

mandat i kommunfullmäktige. 

 

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt 

granskningsrapport. Se bilaga.  

KS 20210527
(Signerat, SHA-256 C5B372B2BB92515B3FA4CBE0193296425E19292B01A4B41FF4AA2F9948EC056A)

Sida 9 av 42



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

10(41) 

Datum 

2021-05-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande: 

 

Parti Mandat Grundstöd 

per parti 

(kr) 

Mandatstöd 

(kr) 

Totalt (kr) 

S 14 9 460 384 076 393 536 

C 6 9 460 164 604 174 064 

Sd 5 9 460 137 170 146 630 

M 5 9 460 137 170 146 630 

V 3 9 460   82 302   91 762 

LB 3 9 460   82 302    91 762 

L 2 9 460   54 868   64 328 

Mp 2 9 460   54 868   64 328 

KD 1 9 460   27 434   36 894 

Summa 41 85 140 1 124 794 1 209 934 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Redovisning från partierna 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 103 Dnr 00545/2018  

Uppföljning av rätten att få lämna blod som blodgivare 
under arbetstid 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Förmånen att kunna lämna blod under arbetstid ska vara möjlig även i 

 fortsättningen och bestäms i överenskommelse med närmaste chef. 

 

2. Förvaltningen återkommer med uppföljning. Digital registrering kommer 

 att finnas från och med maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2020, § 20 att bifalla en motion 

gällande rätten att kunna lämna blod under arbetstid. Grunden till beslutet 

var att arbetsgivaren Ljusdals kommun har ambitionen att vara en god 

arbetsgivare. Med detta beslut kan vi hjälpa människor att överleva och det 

är en självklarhet. Det råder brist på blodgivare i Sverige och med detta 

beslut kan vi bidra till att antalet blodgivare ökar inom regionen. 

 

Med i beslutet stod att det är upp till varje chef i Ljusdals kommun att 

bedöma om det är möjligt för medarbetaren att ge blod på sin arbetstid 

utifrån perspektivet att det ska fungera för verksamheten utan att ta in 

vikarier. Det är också viktigt att medarbetaren har en dialog med sin chef 

avseende möjligheten att lämna blod på arbetstid.  

 

Efter beslutet har information skickats ut till alla chefer om denna möjlighet 

och information finns på intranätet för alla anställda inom kommunen. 

 

Uppföljning gällande statistik kring hur många som har lämnat på blod under 

arbetstid är inte möjligt att sammanställa då detta har varit en muntlig 

överenskommelse mellan chef och medarbetare. 

 

Under april månad kommer rutin och möjlighet till att registrera sig vara på 

plats. Därmed är uppföljning från och med maj tillgänglig. 

Kommunstyrelseförvaltningen ber därför att få återkomma med en 

uppföljning. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 45 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 20 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

HR för verkställande 
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§ 104 Dnr 00108/2021  

Medarbetarundersökning 2020 - analys 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

2.  Ett mål sätts för svarsfrekvensen på totalen till 80 procent. 

 

3.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra den 

  övergripande åtgärdsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Medarbetarundersökningen syftar till att mäta hur medarbetare i Ljusdals 

kommun upplever sin arbetsgivare utifrån personalpolicyn. 

 

Svarsfrekvensen har ökat i jämförelse mellan år 2018 och 2020. Dock är det 

ingen större skillnad mellan resultaten. Det är ett något lägre resultat år 2020 

som härleds till konsekvenserna av Covid-19, vilket har påverkat hela 

samhället. Det är tre områden av nio som utvecklingsarbetet fokuserar på; 

ledarskap, arbetsorganisation och arbetsbelastning. 

 

Resultatet för åldersgrupper och skillnaden mellan män och kvinnor visar att 

män är mer nöjda än kvinnor och att ju äldre respondenten är desto mer nöjd 

är denne.  

 

Analysen menar att Ljusdals kommuns förmåga att attrahera yngre 

åldersgrupper är viktigt för kompetensförsörjningen och för leverans av 

välfärd i framtiden. Om Ljusdals kommun arbetar och utvecklar faktorer 

som ledares kommunikativa förmåga, trygga arbetsvillkor och balansen 

mellan arbete och fritid ökar möjligheten att unga människor söker sig till, 

och stannar i Ljusdals kommun. 

 

Undersökningen omfattar även chefers resultat och analysen mynnar ut i att 

åtgärder och plan ska främja ett hållbart ledarskap. Ledares hållbarhet är en 

förutsättning för att såväl medarbetare som verksamhet ska präglas av 

långsiktighet gällande hälsa, välbefinnande, och produktivitet, det vill säga 

hållbarhet i alla led. Med ökade krav och förväntningar ska chefer som står i 

fronten ständigt kunna balansera krav från många olika intressenter och de 
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målkonflikter som hela tiden formas mellan ekonomi, arbetsvillkor, 

hållbarhet, etik, kvalitet, öppenhet och integritet med mera. Med ökad 

digitalisering och möjligheten till flexibla arbetstider och distansarbete 

tunnas gränsdragningen ut mellan arbetstid och fritid.  

 

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom förvaltningarna ska omfatta 

aktiviteter som leder till att ledarskapet och arbetsorganisationen förbättras, 

samt att arbetsbelastningen minskar. Kommunstyrelseförvaltningen 

kompletterar med följande förslag på åtgärder.  

 

• Fortsätta arbetet med utveckling av mål och verksamhetsplanering samt 

 uppföljning. 

• Utifrån ovanstående punkt finns behov av att arbeta med struktur och 

 roller. 

• Ledarskapsutveckling som omfattar introduktion för nya chefer samt 

 ledarutvecklingsprogram. 

• Återinförande av ledarskapsdagar. 

• Introduktionsprogram för nyanställda medarbetare. 

• Påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsstrategi. 

 

Det har stor betydelse att ledningen är med och driver ett sunt och långsiktigt 

utvecklingsarbete, och att ledningen visar intresse för hur medarbetarna mår. 

Ett sätt att göra detta är att sätta mål för svarsfrekvens.  

 

Utifrån detta vill kommunstyrelseförvaltningen föreslå personalutskottet att 

sätta ett mål för svarsfrekvensen på totalen till 80 procent. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 64 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 maj 2021 

Sammanställning av prioritetsmatriser och förvaltningar 10 maj 2021 

Frågeområden och påståenden gällande medarbetarundersökningen 2020 

Presentation medarbetarundersökningen 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V) och Sören 

Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

HR för verkställande 
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§ 105 Dnr 00313/2019  

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Uppdragsbeskrivningar för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 efter en motion från Bodil Eriksson 

(LB) att upprätta reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare. Ett utkast till reglemente har varit på remiss 

hos samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.         

 

Kommunstyrelsen beslutade 12 april 2021, § 59 att återremittera ärendet till 

arbetsutskottet. 

 

Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021 att uppdragsbeskrivningar för 

kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare godkänns.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 11 maj 

2021 

Bemötande av remissvar 11 maj 2021 

Kommunstyrelsens 12 april 2021, § 59 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 april 2021 

Reviderad uppdragsbeskrivning 

Sammanställning av remissvar 

Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Miljöpartiet 

Remissversion Uppdragsbeskrivning 27 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare 

Intranät 
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§ 106 Dnr 00269/2020  

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 

samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.            

 

Kommunstyrelsen beslutade 12 april 2021, § 58 att återremittera ärendet till 

arbetsutskottet. 

 

Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 69 att riktlinjen godkänns.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 69 

Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - presentation 11 maj 2021 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 58 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 april 2021 

Förslag till riktlinje- reviderad version  

Sammanställningar av remissvar 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 32 

Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet 

Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - remissversion 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning för verkställande 
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§ 107 Dnr 00159/2021  

Övnings- och utbildningsplan Ljusdals kommun 2020-
2021, information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommunen 

ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 

övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH).  

 

Kommunens utbildning- och övningsplan presenteras för kommunstyrelsen 

för föregående år, måluppfyllelse för genomförda utbildningar-övningar 

samt planering för nästkommande år.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 maj 2021 

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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§ 108 Dnr 00055/2021  

Ansökan från Ljusdal i Centrum om genomförande av 
delaktighetsmodell (BID) tillsammans med Svenska 
Stadskärnor - återremitterat ärende 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ljusdals kommun avstår från att delta i föreslagen BID-process.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har fått i uppdrag att skriva förslag till beslut utifrån de 

diskussioner som förts i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anser att det 

behövs ett bredare underlag och en bredare process för att kunna fatta beslut 

om deltagande i den föreslagna BID processen. Ett bredare underlag som 

tydliggör vad målet är med BID processen. Allt för att vi inte kastar oss in i 

en process där vi inte vet om vi kan ta hand om de resultat som processen 

landar i. En bredare process där det finns en tydlig förankring hos politiken 

och i förvaltningarna. 

 

Kommunstyrelsen anser att en utveckling av centralortens centrum är en 

oerhört viktig fråga för kommunen och en BID process kan vara rätt väg 

men att vi idag inte är mogna att fatta beslut om ett deltagande. Till detta ska 

läggas att vi är mitt uppe i en pandemi och att göra en sådan här process på 

distans är knappast möjlig.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 71 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), Sören Görgård 

(C), Lena Svahn (MP) och Harald Noréus (L): Ljusdals kommun avstår från 

att delta i föreslagen BID-process.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta .  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kvalitetsgrupp City 
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§ 109 Dnr 00144/2021  

Begäran från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren 
gällande försäljning av fastigheten Tandsjö 2:36 (f d 
räddningsvärn i Tandsjöborg) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Fastigheten Tandsjö 2:36 säljs enligt Ljusdalshems begäran.           

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har begärt yttrande från ägaren gällande försäljning av 

fastigheten Tandsjö 2:36 (fd räddningsvärn i Tandsjöborg) 

 

Kommunchefen skriver i sitt förslag att räddningsvärnet i Tandsjöborg har 

avvecklats och räddningstjänsten har sagt upp lokalen varför den bör avyttras 

enligt Ljusdalshems begäran            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Begäran från AB Ljusdalshem 29 mars 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Irene Jonsson (S), Lars G Eriksson 

(SD) och Harald Noréus (L): Fastigheten Tandsjö 2:36 säljs enligt 

Ljusdalshems begäran.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 
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§ 110 Dnr 00119/2021  

Ansökan från AB Ljusdalshem om försäljning av 
fastigheten Lillhaga 1:86 (Lillhaga förskola) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Fastigheten Lillhaga 1:86 säljs efter det att utbildningsförvaltningens 

 hyresavtal löpt ut.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har sagt upp nuvarande hyresavtal vilket löper ut 

under sommaren 2021. AB Ljusdalshem, som förvaltar kommunens 

fastigheter, önskar då genom mäklare försälja fastigheten. Kommunchefen 

ser inget behov av att fastigheten är kvar i kommunens ägo och 

kommunstyrelsen föreslås sälja densamma.               

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 62 

Tjänsteskrivelse 13 april 2021 

Ansökan från AB Ljusdalshem 11 mars 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 
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§ 111 Dnr 00121/2021  

Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Lörstrand 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Lörstrand fastställs i 

 enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 

 fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 

 fastighetsförteckning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Vatten AB föreslår 9 februari 2021, § 3A att kommunfullmäktige 

beslutar att fastställa  verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i 

Lörstrand i enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 

fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 

fastighetsförteckning. 

 

Samhällsserviceförvaltningens plan- och byggenhet har inga synpunkter på 

fastställande av verksamhetsområdet. Enheten har inga pågående plan- eller 

byggärenden i eller omkring området som påverkas av beslutet och anser att 

beslut om verksamhetsområde stämmer väl överens med ställningstaganden i 

Ljusdals kommuns VA-plan. 

 

Samhällsservicenämnden beslutade 14 april 2021, § 59 att godkänna 

förvaltningens yttrande.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 59 

Samhällsserviceförvaltningens yttrande 30 mars 2021 

Förslag från Ljusdal Vatten AB om kommunalt VA-område i Lörstrand 19 

mars 2021 

Beslut Ljusdal Vatten AB 9 februari 2021, § 3A 
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Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 112 Dnr 00006/2021  

Uppföljning av kommunens bredbandsstrategi 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Per Eriksson från Ljusnet AB presenterar en uppföljning av kommunens 

bredbandstrategi. 

 

 Bredbandsstrategin för Gävleborgs län gällde 2014-2020. Strategin 

antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. 

 

 Kommunens uppsatta mål 2014 

 

 2020 ska 90% av alla hushåll och 95% av företagen ha tillgång till 

 100 Mbit/s. 

 

   Resultat 

 

  2019 har 95% av alla hushåll och företag tillgång till fiber, 1 000 

  Mbit/sek. 

 

 Ljusnet har genomfört hela utbyggnaden. I de flesta kommuner får de 

som vill ha fiber i byarna själva ordna det. Ljusdals kommun har 

bidragit med 15 miljoner kronor för att möjliggöra detta. 

 

 Utbyggnaden i byarna är, trots bidrag, olönsam för Ljusnet. Den 

viktigaste orsaken till att Ljusnet vågat öka den egna finansieringen 

beror i huvudsak på att Ljusdalshem och övriga fastighetsägare till 

flerbostadshus är kund hos Ljusnet. 

 

 Nationella och regionala mål för 2025 

 

 2025 ska 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till 1 000 

Mbit/sekund 

 1,9% ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund 

 0,1% ska ha tillgång till 30 Mbit/sekund. 
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Bör vi ha en ny lokal plan/strategi för bredband? 

 

Kan Ljusnet bygga till fler byar? Nej, riskerna är för stora. 

 

 400 hushåll har inte tillgång till fiber. Om vi vill nå det nationella och 

regionala målet på 98% även i vår kommun behövs ytterligare 230 

hushåll. 

 Samtliga byar som är kvar kostar mer än 100 000 kronor per fastighet 

att bygga för Ljusnet. 

 Även om bidragsdelen ökar innebär det en stor ekonomisk risk 

gällande underhåll och reinvestering. 

 Regelverket för nya bidraget innebär en stor risk för Ljusnets 

affärsmodell att kunderna kan välja Ljusnet som en lokal leverantör. 

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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§ 113 Dnr 00326/2020  

Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.   Motionen återremitteras till arbetsutskottet. Kommunen ska ta initiativ 

 till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och 

 AB Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter.  

Sammanfattning av ärendet 

Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage. 

 

Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 

Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 

sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 

namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 

misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 

arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 

våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 

 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 

ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 

 

Ljusdalshems vd skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra motion 

och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt under 

första kvartalet 2021.    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver han att det är en bra motion med ett tydligt budskap och 

en metodik som är väl beprövad. 
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Arbetsutskottet beslutade 16 mars 2021, § 36 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. Kompletterande information om 

Huskurage ska medfölja. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 36 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 

Motion 25 september 2020 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Jonny Mill 

(LB): Motionen återremitteras till arbetsutskottet. Kommunen tar initiativ till 

ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 

Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter.  

 

Solange Nordh (C): Bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KSAU 
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§ 114 Dnr 00416/2017  

Medborgarförslag gällande att en genomkörslada 
belägen på kommunens mark i Ljusdal ska upprustas 
och bevaras 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att en genomkörslada belägen på kommunens mark 

i Ljusdal ska upprustas och bevaras har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 133 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till dåvarande 

samhällsutvecklingsutskottet. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 11 februari 2020, § 32 att 

medborgarförslaget ska avslås. 

 

I sitt yttrande skriver nämnden att enligt tidigare fastighetschefen Anders 

Berg kan kostnaden för åtgärden grovt uppskattas till mellan 100 000-125 

000 kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge är det svårt att 

motivera kostnaden. Kostnad för rivning, vilket torde vara alternativet, 

uppskattas till hälften av bedömd kostnad för upprustningen. Utöver 

ovanstående pågår inventering av de lador som kommunen äger. Antalet 

lador är många, alla har inte inventerats och flera kommer att kräva att vi 

väljer mellan att upprusta eller riva då förfallet pågått länge. Några är i så 

dåligt skick att vi inte behöver välja åtgärd, där återstår bara att riva.   

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 

till samhällsservicenämndens utlåtande bör detta medborgarförslag avslås.    

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 39 att medborgarförslaget bifalles.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 39 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 32 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 januari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 133 

Medborgarförslag 26 september 2017 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP), Solange Nordh 

(C), Stina Michelson (S) och Jonny Mill (LB): Medborgarförslaget avslås.  

 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): 

Arbetsutskottets förslag att bifalla medborgarförslaget bifalles.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m fl yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå medborgarförslaget, Nej-röst för att bifalla 

medborgarförslaget.  

Omröstningsresultat 

Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 

medborgarförslaget. 

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn 

(MP), Harald Noréus (L), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och 

Jonny Mill (LB) röstar Ja. 

 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 115 Dnr 00430/2017  

Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i 
och runt Ljusdals tätort 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort. 

 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 132 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 

skickade medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvalt-

ningen för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att föreningar har möjlighet att söka inventarie-

bidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill säga 7 

500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av 

kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 

ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas 

att söka bidrag enligt ovan.     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles 

såtillvida att en utredning görs. I sitt övervägande skriver han: att muddra 

våra kanaler kan vara positivt för både båtliv och naturen. Kommunen bör 

göra en inventering av de kanaler som finns mellan Kyrksjön - Ljusnan - 

Växnan för att se om det finns möjligheter att muddra eller förbättra dessa 

kanaler. 

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 40 att medborgarförslaget bifalles 

såtillvida att en inventering görs.   
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 40 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 12 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 132 

Medborgarförslag 3 oktober 2017 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP) och Yvonne Oscarsson (V): 

Medborgarförslaget avslås.  

 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag att bifalla 

medborgarförslaget såtillvida att en inventering görs.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m fl yrkande.  
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§ 116 Dnr 00304/2020  

Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal 
och Järvsö 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har 

lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 91 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

    

Kommunstyrelsens ordförande föreslår ett avslag på medborgarförslaget. För 

att skapa en vattenled mellan Ljusdal och Järvsö skulle det behövas någon 

form av slut vid kraftverket, vilket inte är realistiskt i dagsläget. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 19 maj 2021 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 44 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 91 

Medborgarförslag 7 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att avslå 

medborgarförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

medborgarförslaget.  
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§ 117 Dnr 00368/2019  

Medborgarförslag gällande placering av timmerom-
lastning i Ljusdals kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals 

kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att 

timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, till exempel i Fågelsjö, för 

att utnyttja Inlandsbanan för transport av virket. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 175 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

övervägande skrivelser han att det pågår detaljplanering av en ny timmerom-

lastning i Ljusdal. Det är av största vikt att kunna använda sig av norra 

stambanan för transport av timmer. 

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 43 att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 43 

Beslutsförslag 24 februari 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 175 

Medborgarförslag 27 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag att avslå medborgarförslaget. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 118 Dnr 00070/2021  

Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslags-

ställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång den 22 

juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 

Utøyamassakern. 

 

Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 

personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 29 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 

samhällsservicenämnden. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 14 februari 2021, § 60 att nämnden ska få i 

uppdrag att köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång 

utanför Kommunhuset den 22 juli 2021. 

   

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att samhällsservicenämnden bör få i uppdrag att 

köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför 

Kommunhuset den 22 juli 2021.  

 

Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 72 att medborgarförslaget bifalles. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 72 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021, § 60 

Samhällsservicenämndens yttrande 14 april 2021, 60 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 29 

Medborgarförslag 15 februari 2021 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Lena Svahn 

(MP), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Jonny Mill (LB) : Bifall 

till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 119 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 7-8 år 2021. 

 

Ledamot som vill ha information om besluten kontaktar kommunstyrelsens 

sekreterare.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

Förteckning över delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Delegationspärm 
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§ 120 Dnr 00230/2021  

Initiativärende från Lars Molin (M) om dialog om 
marknadsföringsinsatser gällande Stenegård, 
Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ärendet skickas för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars Molin (M) väcker ett ärende efter dialog med Los byaråd. 

 

Moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna vill att 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag att i dialog med bygderåden ta ram ett 

förslag på hur det går att genomföra regelbundna möten mellan 

kommunledningen och byaråden. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att inför sommaren genomföra en 

marknadsföringssatsning för Stenegård, Svedbovallen, Folkparken, 

Los gruva och Fågelsjö Gammelgård. 

 

3. Kommunchefen får i uppdrag att bättre marknadsföra Stenegård, 

Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö på kommunens 

hemsida.            

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Lars Molin 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 

för beredning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

KSAU 
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§ 100 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – kommunen har gjort en marknadsföringsfilm som finns att 


hitta på ljusdal.se.  


 


 Timmerterminal – Detaljplanearbete pågår. 


 


 Hälsingeråd – hade möte den 26 maj. Diskussionen fortsatte om 


Hälsingerådets arbete framöver.  


 


 Covid-19 – Kommunen är fortfarande i stabsläge. Den regionala 


smittspridningen har gått ner under de senaste månaderna, men 


Ljusdal har legat kvar på en platå. Den senaste tiden har det dock 


sjunkit även i Ljusdal. I Gävleborg finns 16 inneliggande patienter, 4 


på IVA. Nu kommer regionen att anpassa sina riktlinjer till de 


nationella vilket innebär att våra kommunala överenskommelser 


också kommer att ändras. Flera kommunala anläggningar öppnar från 


1 juni- badhus, daglig verksamhet etc. Process med riskbedömningar 


påbörjas nu. Verksamheterna ansvarar för detta.  


 


Frågor om gemensam företagshälsovård, GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö 


samt sommarskola ställs. Kommunchefen svarar på frågorna.                 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 101 Dnr 00003/2021  


Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Månadsuppföljning per april och helårsprognos för 2021 godkänns. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Nämnderna ska på kommunstyrelsens sammanträde 12 augusti 2021 


 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att hålla budget, ytterligare 


 planerade åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått. 


 


2.  Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 2021 få en 


 redovisning av prioriteringslistan över fattade beslut och processer.           


Sammanfattning av ärendet 


I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 


kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 


delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 


2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 


nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  


 


I prognosen redovisas ett positivt resultat om 35,7 miljoner kronor. Här 


redovisar nämnderna sammantaget ett underskott jämfört med budget om -


20,6 miljoner kronor. Detta uppvägs dock av att intäkterna ökar med 32,8 


miljoner kronor. Även här är det positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 


samt ökade finansiella intäkter.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  25 maj 2021, § 94 


Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2021, § 47 


Omsorgsnämndens protokoll 19 maj 2021, § 78 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 78 
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Yrkanden 


Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och 


Yvonne Oscarsson (V): Nämnderna ska på kommunstyrelsens sammanträde 


12 augusti 2021 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att hålla budget, 


ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått. 


 


Yvonne Oscarsson (V): Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 


2021 få en redovisning av prioriteringslistan över fattade beslut och 


processer.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att månadsupp-


följning per april och helårsprognos för 2021 godkänns. Ordföranden finner 


att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds  


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Lászlò Gönczi (MP) vill ha följande noterat till protokollet: Om jag hade 


yrkanderätt skulle jag ha yrkat på att kommunstyrelsen uppdrar till budget-


beredningen att ta fram ett förslag till extra ramar till nämnderna, med 


bevarande av målet att klara 2021 års balanskrav, så att inte kommunens 


överskott hamnar på storleksordning 50 miljoner kronor. Om nämnderna 


sammantaget tilldelas cirka12 miljoner kronor skulle kommunens resultat 


hamna på cirka 38 miljoner kronor. En betryggande marginal till 


balanskravets 24 miljoner kronor. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Nämnderna för kännedom 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


9(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 102 Dnr 00008/2021  


Kommunalt partistöd 2021 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 


 med 1 209 934 kronor enligt nedan: 


 


Socialdemokraterna 393 536 kr 


Centerpartiet  174 064 kr 


Sverigedemokraterna 146 630 kr 


Moderaterna  146 630 kr 


Vänsterpartiet   91 762 kr 


Ljusdalsbygdens Parti   91 762 kr 


Liberalerna    64 328 kr 


Miljöpartiet    64 328 kr 


Kristdemokraterna   36 894 kr 


 


2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2021.           


Sammanfattning av ärendet 


Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 


ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 


9 460 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 300 kronor för år 2020) 


och mandatstödet är 27 434 kronor (58% av basbeloppet för år 2020) per 


mandat i kommunfullmäktige. 


 


Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt 


granskningsrapport. Se bilaga.  
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Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande: 


 


Parti Mandat Grundstöd 


per parti 


(kr) 


Mandatstöd 


(kr) 


Totalt (kr) 


S 14 9 460 384 076 393 536 


C 6 9 460 164 604 174 064 


Sd 5 9 460 137 170 146 630 


M 5 9 460 137 170 146 630 


V 3 9 460   82 302   91 762 


LB 3 9 460   82 302    91 762 


L 2 9 460   54 868   64 328 


Mp 2 9 460   54 868   64 328 


KD 1 9 460   27 434   36 894 


Summa 41 85 140 1 124 794 1 209 934 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Redovisning från partierna 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 103 Dnr 00545/2018  


Uppföljning av rätten att få lämna blod som blodgivare 
under arbetstid 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Förmånen att kunna lämna blod under arbetstid ska vara möjlig även i 


 fortsättningen och bestäms i överenskommelse med närmaste chef. 


 


2. Förvaltningen återkommer med uppföljning. Digital registrering kommer 


 att finnas från och med maj 2021. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2020, § 20 att bifalla en motion 


gällande rätten att kunna lämna blod under arbetstid. Grunden till beslutet 


var att arbetsgivaren Ljusdals kommun har ambitionen att vara en god 


arbetsgivare. Med detta beslut kan vi hjälpa människor att överleva och det 


är en självklarhet. Det råder brist på blodgivare i Sverige och med detta 


beslut kan vi bidra till att antalet blodgivare ökar inom regionen. 


 


Med i beslutet stod att det är upp till varje chef i Ljusdals kommun att 


bedöma om det är möjligt för medarbetaren att ge blod på sin arbetstid 


utifrån perspektivet att det ska fungera för verksamheten utan att ta in 


vikarier. Det är också viktigt att medarbetaren har en dialog med sin chef 


avseende möjligheten att lämna blod på arbetstid.  


 


Efter beslutet har information skickats ut till alla chefer om denna möjlighet 


och information finns på intranätet för alla anställda inom kommunen. 


 


Uppföljning gällande statistik kring hur många som har lämnat på blod under 


arbetstid är inte möjligt att sammanställa då detta har varit en muntlig 


överenskommelse mellan chef och medarbetare. 


 


Under april månad kommer rutin och möjlighet till att registrera sig vara på 


plats. Därmed är uppföljning från och med maj tillgänglig. 


Kommunstyrelseförvaltningen ber därför att få återkomma med en 


uppföljning. 
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 45 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 20 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


HR för verkställande 
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§ 104 Dnr 00108/2021  


Medarbetarundersökning 2020 - analys 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


 


2.  Ett mål sätts för svarsfrekvensen på totalen till 80 procent. 


 


3.  Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra den 


  övergripande åtgärdsplanen. 


Sammanfattning av ärendet 


Medarbetarundersökningen syftar till att mäta hur medarbetare i Ljusdals 


kommun upplever sin arbetsgivare utifrån personalpolicyn. 


 


Svarsfrekvensen har ökat i jämförelse mellan år 2018 och 2020. Dock är det 


ingen större skillnad mellan resultaten. Det är ett något lägre resultat år 2020 


som härleds till konsekvenserna av Covid-19, vilket har påverkat hela 


samhället. Det är tre områden av nio som utvecklingsarbetet fokuserar på; 


ledarskap, arbetsorganisation och arbetsbelastning. 


 


Resultatet för åldersgrupper och skillnaden mellan män och kvinnor visar att 


män är mer nöjda än kvinnor och att ju äldre respondenten är desto mer nöjd 


är denne.  


 


Analysen menar att Ljusdals kommuns förmåga att attrahera yngre 


åldersgrupper är viktigt för kompetensförsörjningen och för leverans av 


välfärd i framtiden. Om Ljusdals kommun arbetar och utvecklar faktorer 


som ledares kommunikativa förmåga, trygga arbetsvillkor och balansen 


mellan arbete och fritid ökar möjligheten att unga människor söker sig till, 


och stannar i Ljusdals kommun. 


 


Undersökningen omfattar även chefers resultat och analysen mynnar ut i att 


åtgärder och plan ska främja ett hållbart ledarskap. Ledares hållbarhet är en 


förutsättning för att såväl medarbetare som verksamhet ska präglas av 


långsiktighet gällande hälsa, välbefinnande, och produktivitet, det vill säga 


hållbarhet i alla led. Med ökade krav och förväntningar ska chefer som står i 


fronten ständigt kunna balansera krav från många olika intressenter och de 
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målkonflikter som hela tiden formas mellan ekonomi, arbetsvillkor, 


hållbarhet, etik, kvalitet, öppenhet och integritet med mera. Med ökad 


digitalisering och möjligheten till flexibla arbetstider och distansarbete 


tunnas gränsdragningen ut mellan arbetstid och fritid.  


 


De åtgärdsplaner som har tagits fram inom förvaltningarna ska omfatta 


aktiviteter som leder till att ledarskapet och arbetsorganisationen förbättras, 


samt att arbetsbelastningen minskar. Kommunstyrelseförvaltningen 


kompletterar med följande förslag på åtgärder.  


 


• Fortsätta arbetet med utveckling av mål och verksamhetsplanering samt 


 uppföljning. 


• Utifrån ovanstående punkt finns behov av att arbeta med struktur och 


 roller. 


• Ledarskapsutveckling som omfattar introduktion för nya chefer samt 


 ledarutvecklingsprogram. 


• Återinförande av ledarskapsdagar. 


• Introduktionsprogram för nyanställda medarbetare. 


• Påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsstrategi. 


 


Det har stor betydelse att ledningen är med och driver ett sunt och långsiktigt 


utvecklingsarbete, och att ledningen visar intresse för hur medarbetarna mår. 


Ett sätt att göra detta är att sätta mål för svarsfrekvens.  


 


Utifrån detta vill kommunstyrelseförvaltningen föreslå personalutskottet att 


sätta ett mål för svarsfrekvensen på totalen till 80 procent. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 64 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 maj 2021 


Sammanställning av prioritetsmatriser och förvaltningar 10 maj 2021 


Frågeområden och påståenden gällande medarbetarundersökningen 2020 


Presentation medarbetarundersökningen 2020 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V) och Sören 


Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


16(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


HR för verkställande 
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§ 105 Dnr 00313/2019  


Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Uppdragsbeskrivningar för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 


 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 efter en motion från Bodil Eriksson 


(LB) att upprätta reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 


oppositionsråd och gruppledare. Ett utkast till reglemente har varit på remiss 


hos samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.         


 


Kommunstyrelsen beslutade 12 april 2021, § 59 att återremittera ärendet till 


arbetsutskottet. 


 


Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021 att uppdragsbeskrivningar för 


kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare godkänns.  


Beslutsunderlag 


Uppdragsbeskrivning kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 11 maj 


2021 


Bemötande av remissvar 11 maj 2021 


Kommunstyrelsens 12 april 2021, § 59 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 april 2021 


Reviderad uppdragsbeskrivning 


Sammanställning av remissvar 


Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Centerpartiet, 


Kristdemokraterna och Miljöpartiet 


Remissversion Uppdragsbeskrivning 27 januari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare 


Intranät 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


19(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 106 Dnr 00269/2020  


Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 


uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 


samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.            


 


Kommunstyrelsen beslutade 12 april 2021, § 58 att återremittera ärendet till 


arbetsutskottet. 


 


Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 69 att riktlinjen godkänns.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 69 


Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - presentation 11 maj 2021 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 58 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 april 2021 


Förslag till riktlinje- reviderad version  


Sammanställningar av remissvar 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 32 


Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Kristdemokraterna och 


Centerpartiet 


Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - remissversion 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning för verkställande 
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§ 107 Dnr 00159/2021  


Övnings- och utbildningsplan Ljusdals kommun 2020-
2021, information 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommunen 


ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 


övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 


händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH).  


 


Kommunens utbildning- och övningsplan presenteras för kommunstyrelsen 


för föregående år, måluppfyllelse för genomförda utbildningar-övningar 


samt planering för nästkommande år.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 14 maj 2021 


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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§ 108 Dnr 00055/2021  


Ansökan från Ljusdal i Centrum om genomförande av 
delaktighetsmodell (BID) tillsammans med Svenska 
Stadskärnor - återremitterat ärende 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ljusdals kommun avstår från att delta i föreslagen BID-process.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchefen har fått i uppdrag att skriva förslag till beslut utifrån de 


diskussioner som förts i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anser att det 


behövs ett bredare underlag och en bredare process för att kunna fatta beslut 


om deltagande i den föreslagna BID processen. Ett bredare underlag som 


tydliggör vad målet är med BID processen. Allt för att vi inte kastar oss in i 


en process där vi inte vet om vi kan ta hand om de resultat som processen 


landar i. En bredare process där det finns en tydlig förankring hos politiken 


och i förvaltningarna. 


 


Kommunstyrelsen anser att en utveckling av centralortens centrum är en 


oerhört viktig fråga för kommunen och en BID process kan vara rätt väg 


men att vi idag inte är mogna att fatta beslut om ett deltagande. Till detta ska 


läggas att vi är mitt uppe i en pandemi och att göra en sådan här process på 


distans är knappast möjlig.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 71 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), Sören Görgård 


(C), Lena Svahn (MP) och Harald Noréus (L): Ljusdals kommun avstår från 


att delta i föreslagen BID-process.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta .  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Kvalitetsgrupp City 
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§ 109 Dnr 00144/2021  


Begäran från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren 
gällande försäljning av fastigheten Tandsjö 2:36 (f d 
räddningsvärn i Tandsjöborg) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Fastigheten Tandsjö 2:36 säljs enligt Ljusdalshems begäran.           


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem har begärt yttrande från ägaren gällande försäljning av 


fastigheten Tandsjö 2:36 (fd räddningsvärn i Tandsjöborg) 


 


Kommunchefen skriver i sitt förslag att räddningsvärnet i Tandsjöborg har 


avvecklats och räddningstjänsten har sagt upp lokalen varför den bör avyttras 


enligt Ljusdalshems begäran            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Begäran från AB Ljusdalshem 29 mars 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Irene Jonsson (S), Lars G Eriksson 


(SD) och Harald Noréus (L): Fastigheten Tandsjö 2:36 säljs enligt 


Ljusdalshems begäran.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem 
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§ 110 Dnr 00119/2021  


Ansökan från AB Ljusdalshem om försäljning av 
fastigheten Lillhaga 1:86 (Lillhaga förskola) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Fastigheten Lillhaga 1:86 säljs efter det att utbildningsförvaltningens 


 hyresavtal löpt ut.          


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsförvaltningen har sagt upp nuvarande hyresavtal vilket löper ut 


under sommaren 2021. AB Ljusdalshem, som förvaltar kommunens 


fastigheter, önskar då genom mäklare försälja fastigheten. Kommunchefen 


ser inget behov av att fastigheten är kvar i kommunens ägo och 


kommunstyrelsen föreslås sälja densamma.               


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 62 


Tjänsteskrivelse 13 april 2021 


Ansökan från AB Ljusdalshem 11 mars 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem 
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§ 111 Dnr 00121/2021  


Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Lörstrand 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Lörstrand fastställs i 


 enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 


 fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 


 fastighetsförteckning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdal Vatten AB föreslår 9 februari 2021, § 3A att kommunfullmäktige 


beslutar att fastställa  verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i 


Lörstrand i enlighet med beslutsunderlag med tillhörande karta och 


fastighetsförteckning redovisade i bilaga a och b. Karta gäller över 


fastighetsförteckning. 


 


Samhällsserviceförvaltningens plan- och byggenhet har inga synpunkter på 


fastställande av verksamhetsområdet. Enheten har inga pågående plan- eller 


byggärenden i eller omkring området som påverkas av beslutet och anser att 


beslut om verksamhetsområde stämmer väl överens med ställningstaganden i 


Ljusdals kommuns VA-plan. 


 


Samhällsservicenämnden beslutade 14 april 2021, § 59 att godkänna 


förvaltningens yttrande.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 59 


Samhällsserviceförvaltningens yttrande 30 mars 2021 


Förslag från Ljusdal Vatten AB om kommunalt VA-område i Lörstrand 19 


mars 2021 


Beslut Ljusdal Vatten AB 9 februari 2021, § 3A 
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Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 112 Dnr 00006/2021  


Uppföljning av kommunens bredbandsstrategi 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Per Eriksson från Ljusnet AB presenterar en uppföljning av kommunens 


bredbandstrategi. 


 


 Bredbandsstrategin för Gävleborgs län gällde 2014-2020. Strategin 


antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. 


 


 Kommunens uppsatta mål 2014 


 


 2020 ska 90% av alla hushåll och 95% av företagen ha tillgång till 


 100 Mbit/s. 


 


   Resultat 


 


  2019 har 95% av alla hushåll och företag tillgång till fiber, 1 000 


  Mbit/sek. 


 


 Ljusnet har genomfört hela utbyggnaden. I de flesta kommuner får de 


som vill ha fiber i byarna själva ordna det. Ljusdals kommun har 


bidragit med 15 miljoner kronor för att möjliggöra detta. 


 


 Utbyggnaden i byarna är, trots bidrag, olönsam för Ljusnet. Den 


viktigaste orsaken till att Ljusnet vågat öka den egna finansieringen 


beror i huvudsak på att Ljusdalshem och övriga fastighetsägare till 


flerbostadshus är kund hos Ljusnet. 


 


 Nationella och regionala mål för 2025 


 


 2025 ska 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till 1 000 


Mbit/sekund 


 1,9% ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund 


 0,1% ska ha tillgång till 30 Mbit/sekund. 
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Bör vi ha en ny lokal plan/strategi för bredband? 


 


Kan Ljusnet bygga till fler byar? Nej, riskerna är för stora. 


 


 400 hushåll har inte tillgång till fiber. Om vi vill nå det nationella och 


regionala målet på 98% även i vår kommun behövs ytterligare 230 


hushåll. 


 Samtliga byar som är kvar kostar mer än 100 000 kronor per fastighet 


att bygga för Ljusnet. 


 Även om bidragsdelen ökar innebär det en stor ekonomisk risk 


gällande underhåll och reinvestering. 


 Regelverket för nya bidraget innebär en stor risk för Ljusnets 


affärsmodell att kunderna kan välja Ljusnet som en lokal leverantör. 


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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§ 113 Dnr 00326/2020  


Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.   Motionen återremitteras till arbetsutskottet. Kommunen ska ta initiativ 


 till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och 


 AB Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter.  


Sammanfattning av ärendet 


Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage. 


 


Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 


Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 


sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 


namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 


misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 


arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 


våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 


 


Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 


ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 


 


Ljusdalshems vd skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra motion 


och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt under 


första kvartalet 2021.    


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver han att det är en bra motion med ett tydligt budskap och 


en metodik som är väl beprövad. 
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Arbetsutskottet beslutade 16 mars 2021, § 36 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen utan eget förslag. Kompletterande information om 


Huskurage ska medfölja. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 36 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 


Motion 25 september 2020 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Jonny Mill 


(LB): Motionen återremitteras till arbetsutskottet. Kommunen tar initiativ till 


ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 


Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter.  


 


Solange Nordh (C): Bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 114 Dnr 00416/2017  


Medborgarförslag gällande att en genomkörslada 
belägen på kommunens mark i Ljusdal ska upprustas 
och bevaras 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att en genomkörslada belägen på kommunens mark 


i Ljusdal ska upprustas och bevaras har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 133 att delegera 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till dåvarande 


samhällsutvecklingsutskottet. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 11 februari 2020, § 32 att 


medborgarförslaget ska avslås. 


 


I sitt yttrande skriver nämnden att enligt tidigare fastighetschefen Anders 


Berg kan kostnaden för åtgärden grovt uppskattas till mellan 100 000-125 


000 kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge är det svårt att 


motivera kostnaden. Kostnad för rivning, vilket torde vara alternativet, 


uppskattas till hälften av bedömd kostnad för upprustningen. Utöver 


ovanstående pågår inventering av de lador som kommunen äger. Antalet 


lador är många, alla har inte inventerats och flera kommer att kräva att vi 


väljer mellan att upprusta eller riva då förfallet pågått länge. Några är i så 


dåligt skick att vi inte behöver välja åtgärd, där återstår bara att riva.   


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 


till samhällsservicenämndens utlåtande bör detta medborgarförslag avslås.    


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 39 att medborgarförslaget bifalles.  
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 39 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 32 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 januari 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 133 


Medborgarförslag 26 september 2017 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP), Solange Nordh 


(C), Stina Michelson (S) och Jonny Mill (LB): Medborgarförslaget avslås.  


 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): 


Arbetsutskottets förslag att bifalla medborgarförslaget bifalles.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m fl yrkande. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avslå medborgarförslaget, Nej-röst för att bifalla 


medborgarförslaget.  


Omröstningsresultat 


Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 


medborgarförslaget. 


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn 


(MP), Harald Noréus (L), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och 


Jonny Mill (LB) röstar Ja. 


 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 115 Dnr 00430/2017  


Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i 
och runt Ljusdals tätort 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 


förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort. 


 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 132 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 


skickade medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvalt-


ningen för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


yttrande skriver nämnden att föreningar har möjlighet att söka inventarie-


bidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill säga 7 


500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av 


kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 


ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas 


att söka bidrag enligt ovan.     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles 


såtillvida att en utredning görs. I sitt övervägande skriver han: att muddra 


våra kanaler kan vara positivt för både båtliv och naturen. Kommunen bör 


göra en inventering av de kanaler som finns mellan Kyrksjön - Ljusnan - 


Växnan för att se om det finns möjligheter att muddra eller förbättra dessa 


kanaler. 


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 40 att medborgarförslaget bifalles 


såtillvida att en inventering görs.   
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 40 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 12 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 20147, § 132 


Medborgarförslag 3 oktober 2017 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP) och Yvonne Oscarsson (V): 


Medborgarförslaget avslås.  


 


Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag att bifalla 


medborgarförslaget såtillvida att en inventering görs.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m fl yrkande.  
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§ 116 Dnr 00304/2020  


Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal 
och Järvsö 
 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har 


lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 91 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


    


Kommunstyrelsens ordförande föreslår ett avslag på medborgarförslaget. För 


att skapa en vattenled mellan Ljusdal och Järvsö skulle det behövas någon 


form av slut vid kraftverket, vilket inte är realistiskt i dagsläget. 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 19 maj 2021 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 44 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 91 


Medborgarförslag 7 september 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att avslå 


medborgarförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 


medborgarförslaget.  
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§ 117 Dnr 00368/2019  


Medborgarförslag gällande placering av timmerom-
lastning i Ljusdals kommun 
 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals 


kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att 


timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, till exempel i Fågelsjö, för 


att utnyttja Inlandsbanan för transport av virket. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 175 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


övervägande skrivelser han att det pågår detaljplanering av en ny timmerom-


lastning i Ljusdal. Det är av största vikt att kunna använda sig av norra 


stambanan för transport av timmer. 


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 43 att medborgarförslaget avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 43 


Beslutsförslag 24 februari 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 175 


Medborgarförslag 27 november 2019 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag att avslå medborgarförslaget. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 118 Dnr 00070/2021  


Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya 
 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.         


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslags-


ställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång den 22 


juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 


Utøyamassakern. 


 


Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 


personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 29 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 


samhällsservicenämnden. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 14 februari 2021, § 60 att nämnden ska få i 


uppdrag att köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång 


utanför Kommunhuset den 22 juli 2021. 


   


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att samhällsservicenämnden bör få i uppdrag att 


köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför 


Kommunhuset den 22 juli 2021.  


 


Arbetsutskottet föreslår 12 maj 2021, § 72 att medborgarförslaget bifalles. 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


39(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 72 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021, § 60 


Samhällsservicenämndens yttrande 14 april 2021, 60 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 29 


Medborgarförslag 15 februari 2021 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Lena Svahn 


(MP), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Jonny Mill (LB) : Bifall 


till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


40(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 119 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.            


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 7-8 år 2021. 


 


Ledamot som vill ha information om besluten kontaktar kommunstyrelsens 


sekreterare.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 


Förteckning över delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


41(41) 


Datum 


2021-05-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 120 Dnr 00230/2021  


Initiativärende från Lars Molin (M) om dialog om 
marknadsföringsinsatser gällande Stenegård, 
Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ärendet skickas för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars Molin (M) väcker ett ärende efter dialog med Los byaråd. 


 


Moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna vill att 


 


1. Kommunchefen får i uppdrag att i dialog med bygderåden ta ram ett 


förslag på hur det går att genomföra regelbundna möten mellan 


kommunledningen och byaråden. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att inför sommaren genomföra en 


marknadsföringssatsning för Stenegård, Svedbovallen, Folkparken, 


Los gruva och Fågelsjö Gammelgård. 


 


3. Kommunchefen får i uppdrag att bättre marknadsföra Stenegård, 


Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö på kommunens 


hemsida.            


Beslutsunderlag 


Initiativärende från Lars Molin 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 


för beredning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


KSAU 


 







