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Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 14 januari 2021 klockan 08:30-16:30
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Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande deltar digitalt
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Stina Michelson (S) deltar digitalt
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Solange Nordh (C) deltar digitalt
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Ove Schönning (S) deltar digitalt
László Gönczi (MP) deltar digitalt
Roger Kastman (KD) deltar digitalt
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Kommunikationsstrateg Maria West Mutiso § 5 deltar digitalt
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Nils Munthe, SKR, § 8 deltar digitalt
Enhetschef Linnea Van Wagenen, § 8 deltar digitalt
Kommunchef Nicklas Bremefors
Biträdande kommunchef Mikael Björk deltar digitalt
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Utses att justera

Sören Görgård (C)
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-01-14

§1

Dnr 00458/2020

Information från kommunchefen 2021
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Covid 19 – aktuellt läge. Smittspridningen ser nu att minska i
kommunen. Vi hade en topp den 23 december med 239 bekräftat
smittade fall, idag är det 64 bekräftat smittade fall. Det finns en oro i
regionen och kommunen om vad som händer nu när skolor och jobb
startar igen efter julledigheterna, blir det en tredje våg?
Det är en minskad smittspridning bland omsorgensförvaltningens
personal. 47 är idag konstaterat smittade och 24 är hemma med
symptom. Läget är ansträngt, men är inte sämre än tidigare.
Det är låg andel personal smittade på övriga förvaltningar.
Högstadierna och gymnasieskolan bedriver distansundervisning tom
24 januari.
Just nu erhåller vi 100-120 doser vaccin i veckan. Inom kort kommer
vi att få 200 doser eftersom regionerna inte längre kommer att spara
vaccin inför det andra vaccinationstillfället.
Denna vecka kommer vaccinationerna på de särskilda boendena att
vara klara. Personal inom omsorgensförvaltningen har börjat
vaccinerats. Under den gångna helgen fick kommunen ytterligare 120
doser från regionen. Kommunen har byggt en app där anställda kan
anmäla intresse för vaccination.
Det har kommit nationella påbud från facken om munskydd. Därför
har staben fattat beslut om att all övrig personal kan få tillgång till
munskydd om man vill. 40 000 munskydd är beställda.
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Utdragsbestyrkande

Sida
4(26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Nya pandemilagen- ramlag. Länsstyrelsen utöver tillsynen.
Biblioteken har fortsatt fysiskt stängt. Lån är fortfarande möjliga via
telefon eller digitalt.
IP kommer att öppna på måndag i begränsad omfattning för
allmänhetens åkning.
•

Östernäs – Detaljplaner överklagade av Trafikverket.

•

Timmerterminal – igår gick detaljplanen för Kläppa ut på samråd.

•

Hälsingeråd – Hälsingerådet den 9/12 2020 inställt. Nästa råd 27
januari.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-01-14

§2

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning november
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om månadsuppföljning för
november 2020:
•
•
•

Nämndernas samlade avvikelse mot budget är -32 030 000 kronor
Kommunen har fått fler intäkter än beräknat
Prognosen för november visar på ett resultat före extraordinära poster
på + 8 129 000 kronor, vilket är bättre än beräknat

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning och helårsprognos november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§3

Datum

2021-01-14

Dnr 00288/2019

Val av ledamöter och ersättare (7+7) samt ordförande
och vice ordförande till beredning för hållbar utveckling
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör även beredning för hållbar
utveckling.
2. Kommunstyrelsen har alltid en stående punkt om hållbar utveckling i
Ljusdals kommun.
3. En utvärdering ska ske sista kvartalet 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att beslut om igångsättning av
och val av ledamöter i hållbarhetsberedningen ska ske i januari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 122
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020, § 7
Yrkanden
Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Till ledamöter väljs Lena Svahn
(MP), tillika ordförande, Ove Schönning (S) och Maud Jonsson (LB). Till
ersättare väljs Stina Michelson (S), Kjell Nilsson (S) och László Gönczi
(MP).
Sören Görgård, Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD):
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör även beredning för hållbar
utveckling.
2. Kommunstyrelsen har alltid en stående punkt om hållbar utveckling i
Ljusdals kommun.
3. En utvärdering ska ske sista kvartalet 2022.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Avslag på Sören Görgårds
yrkande.
Ärendet bordläggs och återupptas klockan 16:00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat att bifalla
Sören Görgårds yrkande.
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson
(V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn
(MP) och Maud Jonsson (L) röstar Ja.
Ordföranden meddelar att ärendet därmed måste avgöras av
kommunfullmäktige eftersom beslutet om att inrätta en hållbarhetsberedning
har fattats av kommunfullmäktige.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§4

Datum

2021-01-14

Dnr 00442/2020

Utveckling Hälsingebygden- information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Ylva Olofsson informerar om Utveckling
Hälsingebygden/Leader.
Utveckling Hälsingebygden har sedan startbeskedet i februari 2016 arbetat
för att uppfylla målen i strategin för denna programperiod. Hittills har ett 80tal projekt beviljats och nu är cirka hälften av de projekten slutredovisade.
Projekten har så här långt varit med och skapa 17 nya arbetstillfällen och sju
nya företag. Dessutom har projekten bidragit till en ökad folkhälsa i vårt
område, de har varit med och skapat 17 nya besöksanledningar, drygt 20
lokala utvecklingsplaner och lokalekonomiska analyser vilka är viktiga för
de lokala bygdernas utveckling.
Leadermetoden är den metod de arbetar med vilket innebär ett demokratiskt
arbetssätt där människor i ett partnerskap mellan offentlig, ideell och privat
sektor tillsammans arbetar fram en strategi för vad våra resurser ska satsas
på, beslutar om vilka utvecklingsidéer som ska få stöd samt utvärderar
insatserna. Partnerskapet regleras i en ideell förening – Utveckling
Hälsingebygden – som är den aktör som får uppdraget att driva ett
leaderområde under en programperiod.
Intresse har anmälts till Jordbruksverket för att fortsätta driva ett
leaderområde även i nästa programperiod (år 2022 – 2028). Området, som
består av sju kommuner (Hälsingekommunerna samt del av Härjedalens
kommun), är ett väl inarbetat område med mycket gemensamt. Därför har
man valt att anmäla intresse för det geografiska området.
Då det ännu går att veta vilken budget som ershålls inför kommande
programperiod utgår man från denna periods budget. Detta eftersom det,
enligt Jordbruksverket, är mycket troligt att budgeten för nästa programperiod kommer vara den samma som för den period de nu arbetar med.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Nuvarande periods budget har totalt varit drygt 38 000 000 kronor varav
33% finansieras med offentliga medel från leaderområdet fördelat på
kommuner och Region Gävleborg. Den fördelningsnyckel som använts
utgick från antal personer bosatta i kommunen eller den del av kommunen
som är med i leaderområdet (Härjedalen).
Fördelningsnyckel offentlig finansiering Leader
Region Gävleborg 6 318 465 kronor
Bollnäs kommun 1 263 692 kronor
Hudiksvalls Kommun 1 788 126 kronor
Ljusdals Kommun 922 496 kronor
Nordanstigs Kommun 461 248 kronor
Ovanåkers Kommun 556 025 kronor
Söderhamns Kommun 1 238 419 kronor
Härjedalens Kommun 88 459 kronor
För att kunna gå vidare i arbetet med och inför den nya programperioden,
behövs ett beslut från Ljusdals kommun om kommunen avser att vara med
även i kommande period (2022-2028).
Några beviljade projekt i Ljusdals kommun:
- Med gruvan i fokus- Loos koboltgruva
- Utveckling av cykelturism/Järvsö
- Utveckling Ljusdal
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§5

Datum

2021-01-14

Dnr 00296/2020

Ny sponsringspolicy för Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sponsringspolicyn antas.
Sammanfattning av ärendet
Den tidigare sponsringspolicyn har blivit inaktuell på grund av kommunstyrelseförvaltningens nya organisation och enheten för strategisk och hållbar utveckling har därför tagit fram ett förslag på ny sponsrings-policy. I
arbetet med att ta fram ett nytt förslag har jämlikhet, jämställdhet och allas
lika värde varit vägledande.
Sponsringspolicyn har skickats ut på remiss under perioden 2 september till
6 november 2020. Remissen skickades till alla föreningar i kommunens föreningsregister som har uppgivit e-postadress samt kommunala råd, tre svar
inkom. Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF avd. 116 Ljusdal,
Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, och Ljusdals IF. Ingen av föreningarna hade något att erinra, SKPF tycker att förslaget till sponsringspolicy är
alldeles utmärkt och Ljusdals IF anser att det är positivt med kopplingar till
Agenda 2030.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2020, § 111
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 december 2020
Förslag till sponsringspolicy 7 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Irene Jonsson (MP) och Sören Görgård (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta .

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§6

Datum

2021-01-14

Dnr 00203/2019

Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering
av avfall 2021-2025 (Kretsloppsplan)
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 antas som kommunens
gällande avfallsplan.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslagna representanter (bilaga 2) deltar i en lokal
kretsloppsplanegrupp för genomförandet av kretsloppsplanen.
2. Kretsloppsplanen medför inte betydande miljöpåverkan enligt
miljöbedömningsförordningen (bilaga 3).
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ha en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Både plan och föreskrifter fastställs av kommunfullmäktige.
Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 ersätter kommunens avfallsplan 2015-2020. Den nya planen har fått namnet Kretsloppsplan för att
spegla dess ambition om att befintliga resurser tillvaratas och mindre avfall
uppstår. Kretsloppsplanen berör inte bara kommunens avfallshantering, utan
har sin tungvikt på åtgärder som ska motverka att onödigt avfall uppstår i
kommunorganisationen, liksom hos kommunens hushåll och företag. Kretsloppsplanen innehåller alla delar som Naturvårdsverkets föreskrifter anger
att en avfallsplan ska innehålla.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2020, § 16
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020
Bilaga 1-3
Ljusdals kommuns kretsloppsplan 25 november 2020
Bilaga 1-8
Yrkanden
Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Maud Jonsson
(LB), Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§7

Datum

2021-01-14

Dnr 00293/2018

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030
antas som kommunens handlingsplan. Beslutet gäller de åtgärder i
handlingsplanen som uttryckligen berör kommunen, dock ej åtgärd 10.5
som endast berör kommuner med havskust.
2. Under mål 7 på sidan 18 läggs till en punkt 7.7 som lyder:
Ljusdals kommun ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att
andelen livsmedel som är producerade i närområdet ökar i kommunens
livsmedelskonsumtion.
3. En aktivitetsplan med tillhörande budget för genomförande av planens
åtgärder tas fram en gång per år, med start för år 2022.
4. Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret över handlingsplanens
genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 syftar
till att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre
sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation
av kris. Handlingsplanens mål och åtgärder utgör en samlad strategi för hur
kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2020, § 110
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 9 juni 2020
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Datum

2021-01-14

Yrkanden
Lena Svahn (MP), Jonny Mill (LB), Maud Jonsson (L), Stina Michelson (S)
och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Sören Görgård (C):
Bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Under mål 1 på sidan 10.
Punkt 1.5 läggs till som lyder:
Ljusdals kommun reviderar detaljplaner som innefattar exploatering av
jordbruksmark till att inte tillåta bebyggelse på jordbruksmark. Undantag kan
tillåtas för särskilt samhällsviktiga ändamål efter bedömning i varje enskilt
fall.
Under mål 7 på sidan 18.
Punkt 7.7 läggs till som lyder:
Ljusdals kommun ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att
andelen livsmedel som är producerade i närområdet ökar i kommunens
livsmedelskonsumtion.
Under mål 9 på sidan 20.
Punkt 9.4 läggs till som lyder:
Ljusdals kommun förordar skolan att använda LRF-materialet ”Bonden i
skolan” med hänvisning till målen i gällande läroplan som bl.a. säger att
varje elev ska få kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar
utveckling samt få förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,
miljön och samhället.
Bifall till punkt 2 och 3 i arbetsutskottets förslag.
Stina Michelson (S) och Maud Jonsson (L): Avslag på Sören Görgårds
yrkande om punkt 9.4.
Irene Jonsson (S): Avslag på Sören Görgårds yrkande gällande punkt 1.5.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Lena Svahn (MP): Bifall till Sören Görgårds yrkande gällande punkt 7.7.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
tilläggsyrkande om att lägga till en punkt 1.5 (gällande revidering av
detaljplaner). Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 5 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har
kommunstyrelsen med hjälp av ordförandens utslagsröst, beslutat avslå
yrkandet.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn
(MP) och Maud Jonsson (L) röstar Ja.
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson
(V) och Lars G Eriksson (S) röstar Nej.
Jonny Mill (LB) avstår från att rösta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
tilläggsyrkande om att lägga till en punkt 7.7 (krav i upphandling).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
tilläggsyrkande om att lägga till en punkt 9.4 (förorda skolan om att använda
LRF-material). Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn
(MP), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Maud Jonsson (L)
röstar Ja.
Sören Görgård (C) och Lars Molin (M) röstar Nej.
Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§8

Datum

2021-01-14

Dnr 00434/2020

Föreläsning om medborgardialog. Delaktighetsmodellinformation
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 26 november 2020 beslut att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny modell för medborgardialog
och från att tidigare haft i huvudsak två råd (Rådet för funktionshinderfrågor
och kommunala pensionärsrådet) så ska en ny modell innebära ett bredare
fokus med större möjligheter att påverka den politiska processen.
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att ta fram en modell som
innebär en konkretisering av uppdraget:
”En av de grundläggande principerna för en väl fungerande demokrati är att
medborgare har möjlighet att påverka sin egen vardag och göra sin röst hörd
hos politiker och tjänstepersoner. Genom att förankra beslut i medborgares
prioriteringar kan även svåra och komplicerade ärenden få acceptans och
legitimitet.” Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har medborgares
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling
blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa
tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart
samhälle.
Civilsamhället ska ges plats vid bordet. Ljusdals kommun bör därför öppna
för en förbättrad dialog mellan förtroendevalda, den kommunala verksamheten och medborgarna. Det här är ett steg i vår ambition att skapa en
delaktighetsmodell som är bredare och mer inkluderande än att enbart ha två
kommunala råd som samrådsparter.
Nils Munthe från SKR ger vid detta sammanträde en utbildning om
medborgardialog och delaktighet. Efter utbildningen kommer ärendet att
återkomma med ett färdigt förslag till delaktighetsmodell.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2021-01-14

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
19(26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§9

Datum

2021-01-14

Dnr 00066/2015

Uppföljning av överenskommelse för miljömål 20152020 - Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen av miljömålsöverenskommelsen 2015-2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
År 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta 26 lokala miljömålsåtgärder i
en överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg. Åtgärderna var tänkta
att genomföras under perioden 2015-2020.
Av de 26 uppsatta miljömålsåtgärderna har kommunen år 2020 genomfört
17. Sex åtgärder anses genomförda till hälften eller mer och resterande tre
åtgärder anses påbörjade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 21 december 2021
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Lars Molin (M): Uppföljningen
godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att uppföljningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 10

Datum

2021-01-14

Dnr 00194/2020

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och
omsorg tredje kvartalet 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021
Protokollsutdrag 24 november 2020, § 149
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 11

Datum

2021-01-14

Dnr 00198/2020

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen
tredje kvartalet 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda
beslut för individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 17 november 2021, § 179
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 12

Datum

2021-01-14

Dnr 00418/2020

Avsägelse från László Gönczi (MP) från uppdraget som
ordförande i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kommunstyrelsen beslutar
1. László Gönczi (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
László Gönczi (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i det
kommunala pensionärsrådet.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om László Gönczi kan beviljas entledigande från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
László Gönczi
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 13

Datum

2021-01-14

Dnr 00441/2020

Avsägelse från Solange Nordh (C) som vice ordförande
i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Solange Nordh (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Solange Nordh (C) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i det
kommunala pensionärsrådet
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Solange Nordh kan beviljas entledigande från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
Solange Nordh
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 14

Datum

2021-01-14

Dnr 00020/2020

Delegeringsbeslut december 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 70-73.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021
Förteckning över anmälda 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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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2021-01-14

§ 15

Dnr 00080/2020

Protokoll för kännedom 2020- kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka
beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande
information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få
denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll. De
protokoll som är aktuella är:
•
•
•
•
•
•

Utbildningsnämnden 10 december 2020
Omsorgsnämnden 24 november och 9 december 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden 17 november och 15 december
2020
Samhällsservicenämnden 8 december 2020
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 10 december 2020
Styrelserna i Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal
Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB,
Ljusdal Energi Försäljning AB 25 november och 8 december 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021
Propositionsordning
Ordföranden proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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