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Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Digitalt möte, torsdagen den 4 februari 2021 klockan 08:30-16:15

Beslutande

Ledamöter
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande deltar digitalt
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande deltar digitalt
Ove Schönning (S) tjg ers istället för Markus Evensson (S) deltar digitalt
Stina Michelson (S) deltar digitalt
Iréne Jonsson (S) deltar digitalt
Harald Noréus (L) deltar digitalt
Solange Nordh (C) deltar digitalt
Lars Molin (M) deltar digitalt § 16-23
Stina Berg (M) tjg ers istället för Lars Molin (M) § 24-28 deltar digitalt
Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt
Jonny Mill (LB) deltar digitalt
Lars G Eriksson (SD) tjg ers istället för Mats Markusson (SD) deltar digitalt
Ersättare
Bertil Asplund (S) deltar digitalt
László Gönczi (MP) deltar digitalt
Roger Kastman (KD) deltar digitalt
Stina Berg (M) § 16-23 deltar digitalt
Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt

Övriga deltagande

My Fransson och Amanda Sandahl, Destination Järvsö § 16 deltar digitalt
Vd Lena Bergsten, § 19 deltar digitalt
Räddningschef Peter Nystedt § 22 deltar digitalt
Planingenjör Kerstin Johansson § 23 deltar digitalt
Marie Ernström, Niklas Lundaahl och Erik Aretorn från Dala Vind AB § 24
deltar digitalt
Biträdande kommunchef Mikael Björk, § 25-28 deltar digitalt
Kommunchef Nicklas Bremefors, § 16-24 deltar digitalt

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2021-02-08

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 16-28

Karin Höglund
Ordförande

Lena Svahn
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-04

Datum för anslags uppsättande

2021-02-09

Datum för anslags nedtagande

2021-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 16

Dnr 00006/2021

Presentation av Järvsö 2025 och cykelprojektet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
My Fransson, styrelseordförande och tf platschef för Destination Järvsö, och
Amanda Sandahl, projektledare för destinationens cykelsatsning, presenterar
Järvsö 2025 och satsningen på cykel i Järvsö.
Destination Järvsö AB representerar
 200-250 företag/medlemmar/avtalsägare
 279 årsanställda, 55 säsongsanställda
 480 miljoner kronor i omsättning/år
Redan klart
 Fler cykelställ till skolan
 Camp Järvsö etablerar sig
 Ny gymnasieskola
 Kulthammar utvecklas
 Bronx 14 utvecklas
 Top Resort 3- byggbara tomter på Öjeberget. 11 av 16 tomter redan
sålda
Utveckling i bygden sedan Järvsö Bergscykel Park öppnade 2010
jämfört med 2018:



Justerandes signatur

Antalet årsanställda har ökat med 150 personer
Omsättningen har ökat med 258 miljoner kronor (gäller endast
besöksnäringen, ej mataffärer, byggföretag m fl)

Utdragsbestyrkande
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Vad har gjorts?
 Downhill park
 XC leder
 Skills park
 Event
 Paketering, turförslag, Bed&Bike
 Marknadsföring och försäljning
Samarbetet mellan näringen, det offentliga och det ideella har varit
avgörande för framgången.
Resultat juli 2020






Snittbeläggning 80% (historiskt rekord)
Ökning 41,5% (snitt Gävleborg- ca 4%)
Aktivitetsbolag ökade också ca 40%
Nya målgrupper som spenderade mer, som förälskat sig i Järvsö och
dess omnejd och som planerar att komma tillbaka
70- och 80-talister som växt upp med att resa utomlands på
sommarsemestern som nu upptäcker allt som Sverige har att erbjuda

Fokus framåt- Järvsö 2025
1. Digitalisering
2. Kvalitet- det vi redan har ska vi göra riktigt bra och lättillgängligt
3. Boende på orten- ambassadörer som är stolta över att vara en del av
bygdens utveckling
4. Infrastruktur som bäddar för utveckling
5. Lokal mat
6. Finansieringsmodell för gemensam utveckling
Viktigt vid val av destination
 Möjlighet till försörjning - arbete/digital uppkoppling
 Bostad
 Bra skola
 Utbud av sådant som familjen gillar att göra
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 00458/2020

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

Justerandes signatur



Östernäs – Slutrapport sanering västra delen inkommen.
Tjänstemannagrupper bildade för den fysiska utvecklingen och för
kommunikation/marknadsföring. Detaljplanen är överklagad.



Timmerterminal – Detaljplan ute på samråd. Dialog med Ljusdal
Energi AB angående deras begäran om markköp för framtida
utbyggnad av ställverk.



Hälsingeråd – vid Hälsingerådets sammanträde den 27 januari gavs
information om besöksnäringen i Hälsingland och information från
polisen om hur de arbetar. En analys av avloppsvattnet i syfte att
finna spår av narkotika kommer att göras och finansieras via
Regionen.



Ekonomi/Månadsuppföljning 2021 – Plan för månadsuppföljning till
kommunstyrelsen har bifogats. Ekonomienheten är extremt hårt
belastad, ingen ekonomichef och en vakant controllertjänst.
Nämnderna arbetar med att ta fram detaljbudgetarna. I skrivande
stund vet inte enhetscheferna vilken budget som finns och därför
finns ingen månadsuppföljning för december med på dagens
sammanträde. Många frågetecken gällande bokslut 2020.



Covid-19 – I dag ska regeringen komma med uppdatering på de nya
nationella råden. Smittspridningen har gått ner. I förra veckan var det
300 som testade sig, av dem var 25 smittade. Detta kan jämföra med
veckan före jul då 800 testade sig, ca 200 var smittade. Ljusdal ligger
nu på en platå på 25 som i värsta fall vänder uppåt. Vaccineringen är
igång, samtliga på vobo får sin andra dos denna vecka. 330 av vår
personal har fått sin första eller andra dos under förra veckan.
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Fritidslokalerna är stängda för de över 15 år. Alla som kan ska arbeta
hemifrån. Detta kan förhoppningsvis lättas upp så att det blir möjligt
att växelvis vara på arbetet. Mutationerna av viruset talar dock emot
att regeringen kommer att lätta upp restriktionerna.
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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§ 18

Dnr 00018/2020

Budget 2021
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga verksamhetsnämnders ordförande är kallade för att informera om
arbetet med respektive nämnds detaljbudget och ekonomiska läge.
Informationer görs av:
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S), omsorgsnämndens
ordförande László Gönczi (MP), arbetsmarknads- och socialnämndens
ordförande Ove Schönning (S) och samhällsservicenämndens ordförande
Irene Jonsson (S).
Ärendet bordläggs vid två tillfällen under sammanträdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering:
Akt
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§ 19

Dnr 00448/2020

Ansökan om kommunal borgen för Ljusdal
Energikoncernen 2021-2026
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 43 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 190 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 95 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta belopp om 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 365 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Renhållning AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 47 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Styrelserna i Ljusdal Energikoncern begär förändrade borgensramar för
respektive bolag för åren 2021-2026. Borgensramarna ska täcka
nyupptagning av lån för genomförande av investeringar, omsättning av lån
samt omstrukturering mellan bolagen för befintliga investeringar. För
koncernen är den totala begärda borgensramen 840 000 000 kronor vilket är
en ökning med 25 000 000 kronor.
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Borgensramar kan också täcka garantier som kommunen kan utfästa som
säkerhet för befintlig verksamhet. Ett exempel är den säkerhet som
Länsstyrelsen kräver för att bedriva återvinningsanläggningen Åkerslund.
Denna säkerhet är beräknad till 2 103 000 kronor och skall täcka de
kostnader som skulle uppstå om anläggningen avslutas och marken ska
återställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 6
Ansökan om kommunal borgen 21 december 2020
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 20

Dnr 00264/2018

Ansökan från föreningen Logen nr 2036 Ljusbringaren i
Kallmyr om bidrag ur stiftelsen Jonas Sundbergs och
hans syskons donationsfond
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr beviljas bidrag med
52 000 kronor för stapelbara stolar med kopplingsbeslag.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarnas län har på ansökan av Ljusdals kommun beslutat
2018-12-20 att stiftelsen Jonas Sundbergs och hans syskons donation får förbruka tillgångarna genom utdelning i enlighet med det ändamål som finns i
dess stadgar. Dessutom godkände Länsstyrelsen att föreningar inom Ljusdals
södra fjärding (söder om Ljusnan i f.d. Ljusdals socken) kan söka bidrag för
investeringar. Utdelningsbara medel uppgår f.n. till cirka 181 000 kronor.
Efter annonsering i Ljusdals-Posten har en ansökan om bidrag inkommit.
Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr (Kallmyr Godtemplarhus) har sökt bidrag för inköp av stapelbara stolar som går att koppla. Den
totala kostnaden är beräknad till 52 000 kronor och föreningen har inte möjlighet att gå in med egen insats p g a försämrad ekonomi orsakad av Corona
pandemin. Föreningen har inte heller sökt andra bidrag. Enligt föreningens
stadgar förvaltas stiftelsen av en av kommunstyrelsen särskild utsedd
kommitté bestående av två personer och beslut om tilldelning fattas av
kommitteen. Stiftelsens förmögenhetsförvaltning administreras av
ekonomienheten.
Stiftelsens ledamöter är för närvarande Bengt Larsson och Leif Sköld. Bengt
Larsson är även företrädare för Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren
och kan därför betraktas som jävig. Beslut om tilldelning av bidrag bör
därmed hänskjutas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 januari
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 7
Ansökan om bidrag 24 november 2020
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Yrkanden
Sören Görgård (C), Lars G Eriksson (SD), Irene Jonsson (S) och Lars Molin
(M): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpedieringen
Akt
Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr
Ekonomienheten för verkställande
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§ 21

Dnr 00278/2020

Försäljning av fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bud från budgivare nummer 1 antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, § 145 att fastigheten Hybo 6:1,
Hybo skola, ska läggas ut till försäljning och att beslut om försäljningen ska
fattas av kommunstyrelsen.
Hybo skola har nu varit ute till försäljning och bud har inkommit.
Kommunstyrelsen ska vid sammanträdet fatta beslut om vilket anbud som
ska antas.
Sekretess råder i ärendet fram till dess att avtal är tecknat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 januari 2021
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 9
Skrivelse från AB Ljusdalshem gällande försäljning av Hybo skola, 13
januari 2021
Budförteckning Hybo skola, 13 januari 2021
Budgivare Hybo skola, 13 januari 2021
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 145
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): Bud från
budgivare nr 3 antas.
Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Stina
Michelson (S), Ove Schönning (S) och Lena Svahn (MP) och Jonny Mill
(LB): Bud från budgivare nr 1 antas.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m fl yrkande.
Reservation
Lars G Eriksson (SD) och Lars Molin (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
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§ 22

Dnr 00425/2020

Krav på ny ledningsorganisation enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO)- information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommande förändringar i lagen om skydd mot olyckor rår
kommunstyrelsen en information om föreslagna förändringar i LSO, samt
förslag till hur räddningstjänsterna i Hälsingland avser att utforma en ny
ledningsorganisation.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till
den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.




Kommunal tillsyn (2021-01-01)
Handlingsprogram (2022-01-01)
Ledningssystem (2022-01-01)

Uppskattad merkostnad för Ljusdals kommun är 239 200 kronor. (RIS)
Beslutsunderlag
Skrivelse från räddningschefen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)

Sida 15 av 25

PROTOKOLL

Sida
16(24)

Datum

Kommunstyrelsen

2021-02-04

§ 23

Dnr 00162/2020

Detaljplan Sörkämsta 7:27 med flera - antagande
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplan för Sörkämsta 7:27 med flera ”bostäder vid Norshagen” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i
samhällsservicenämnden 8 januari 2020, § 4.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (april/maj 2020)
och granskning (oktober/november 2020). Inkomna synpunkter samt
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utveckling av Ljusdals tätort
med naturskön och tätortsnära bostadsbebyggelse. Planförslaget avviker inte
från den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Inom ramen för detaljplanearbetet har en arkeologisk utredning, en
arkeologisk slutundersökning och en geoteknisk utredning tagits fram.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 13 januari 2021, § 5
Samhällserviceförvaltningens skrivelse 22 december 2020
Antagandehandlingar 22 december 2020
Yrkanden
Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Irene Jonsson, Ove Schönning (S) och
Harald Noréus (L): Bifall till samhällsservicenämndens 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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Protokollsanteckning
Laszlo Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att han är emot att anta
den föreslagna planen. Upphävandet av strandskyddet stämmer inte med
kommunens LIS-plan och stämmer inte heller med hans uppfattning om
strandskyddets syften.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för verkställande
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§ 24

Dnr 00045/2021

Vindkraftsetablering Orsa Norr- information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Dala Vind AB (nedan kallat Dala Vind) har sedan år 2009 haft projekteringsintressen och arrenden i aktuellt område av Orsa kommun. Bolaget
har dock varit förhindrat att gå vidare med en vindkraftsetablering p.g a.
avsaknad av möjliga elnätstanslutningar.
År 2018 fick Dala Vind i uppdrag av Orsa Besparingsskog att utreda
möjligheterna för vindkraft inom hela Orsa Besparingsskogs markinnehav.
Besparingsskogen äger mark i norra delen av Orsa kommun samt i den
angränsande sydvästra delen av Ljusdals kommun. Samtidigt fick Dala Vind
information från elnätsägaren Ellevio att de kunde tänka sig flera alternativa
lösningar gällande elnätsanslutning i området.
Det projekteringsområde som varit aktuellt sedan 2009 utgör nu ett av flera
delområden i det större projektområde som redovisas i samrådsunderlag.
Målsättningen är att få till en helhetslösning för anslutning av vindkraft i
området.
Dala Vind har efter år 2018 även tecknat arrendeavtal med intilliggande
markägare, vilket är ca 20 privatägda skogsfastigheter samt skogsbolaget
Bergvik Skog Öst AB. Projektet kallas Orsa Norr.
Marie Ernström, Niklas Lundaahl och Erik Aretorn informerar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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§ 25

Dnr 00459/2020

Framställan från Inköp Gävleborg till
medlemskommunerna om ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun bedömer att det finns synnerliga skäl enligt
kommunallagens regler för att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg inte
ska återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 och kommande år
det finns ett upparbetat eget kapital i förbundet som beräknas täcka de
kostnader som uppstår i förbundet fram till dess det avvecklas. Trots att
underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk
hushållning eftersom förbundet är under avveckling.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen i kommunalförbundet Inköp Gävleborg föreslår
medlemskommunernas kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för
att inte ålägga förbundet att återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021
och kommande år till dess att förbundet avvecklas. Motiven för detta är att
förbundet bedöms kunna använda det egna kapitalet för att täcka sina
kostnader. Trots att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god
ekonomisk hushållning då förbundet är under avveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 5
Framställan från Inköp Gävleborg 21 december 2020
Protokoll direktionsmöte

Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till kommunchefens förslag.
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Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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§ 26

Dnr 00442/2020

Ljusdals kommuns medverkan i nästa Leaderperiod
2022-2028 - Utveckling Hälsingebygden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun avser delta i kommande programperiod 2022-2028.
2. Ljusdals kommun avsätter upp till en miljon kronor, 1 000 000 kronor,
som offentlig medfinansiering för åren 2022-2028.
Sammanfattning av ärendet
Utveckling Hälsingebygden, Leader, önskar i skrivelse besked från
kommunen om vi avser delta i kommande programperiod 2022-2028.
Utveckling Hälsingebygden behöver också beslut om medfinansiering. I
skrivelsen utgår man från nuvarande fördelningsnyckel men skriver
samtidigt att den exakta nivån är osäker. Därav beslutsförslag upp till en
miljon kronor. Ljusdals kommun har i budget avsatt 146 000 kronor per år
inom kommunstyrelsens budgetram under gällande budgetperiod 2021-2023
och bör då utifrån beslutet avsätta medel för resterande del av
programperioden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 10
E-postmissiv om Ljusdals kommuns medverkan i nästa programperiod, 17
december 2020
Medfinansiering Leaderområde Utveckling Hälsingebygden 2022-2028, 17
december 2020
Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 4
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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Beslutsexpediering
Akt
Utveckling Hälsingebygden, Leader
Ekonomienheten
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§ 27

Dnr 00148/2020

Antagande av projektplan för nedlagda deponier i
Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Projektplanen antas.
Sammanfattning av ärendet
Karin Hansson ansvarar för ett projekt om nedlagda deponier i kommunen.
Det handlar om sex gamla deponier och samtliga har genomgått en MIFO 1undersökning (Metod för inventering av förorenade områden).
En projektplan har tagits fram och ska antas av kommunstyrelsen.
Färiladeponin är den deponi där tillståndet är allra sämst och där ska det
närmast genomföras en MIFO 2- undersökning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 3
Övergripande projektplan för nedlagda deponier
Bilaga: Gantt-schema nedlagda deponier
Yrkanden
Sören Görgård (C): Planen ska antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
ESHU för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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Kommunstyrelsen

2021-02-04

§ 28

Dnr 00020/2020

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 74-89 år 2020
och nr 1 år 2021.
Den som önskar ytterligare information om något ärende kontaktar
kommunkansliet. Information kommer då att ges av kommunchefen på
kommunstyrelsens sammanträde.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll för justering (Signerat)
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