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§ 131 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – Saneringen av västra delen är godkänd och klar. Ingen ny 

information om ansökan av sanering östra delen. 

 

 Timmerterminal – ingen ny information. 

 

 Hälsingeråd – kommer som egen punkt på dagens dagordning. Nästa 

Hälsingeråd är den 25/8. 

 

 Covid-19 – låga nivåer av nya smittade. På måndag 16 augusti 

avvecklas kommunens stabsarbete. Kommunens lokala 

rekommendationer föreslås avvecklas fr o m 15 september. De kan 

återinföras om något nytt inträffar. 

 

 Turistbyråavtalet ska upphandlas och förnyas i början av nästa år- 

arbete med att ta fram ett nytt påbörjas under hösten. 

 

Den digitala mötesformen för våra sammanträden diskuteras. Kommun-

styrelsens sammanträden kommer att fortsatt vara helt digitala under augusti 

och september. Därefter är planen att vi kan övergå till hybridmöten, där man 

då väljer själv om man vill delta fysiskt eller delta digitalt. 

Kommunstyrelsens ledamöter uttrycker en positiv inställning till detta. 

 

Dessutom diskuterar kommunstyrelsen  

 alternativ till äldreboende på Östernäs 

 vilket ansvar som ligger på kommunen respektive skogsbolagen vad 

gäller timmerterminal 

 om nuvarande risk- och sårbarhetsanalys tar höjd för extremväder 

 tomat- och fiskodling på Bränta 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 132 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning maj 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsuppföljningen per maj 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson redovisar budgetuppföljning per 31 maj med 

helårsprognos för Ljusdals kommun.  

                          

Det bokförda resultatet för kommunen per 31 maj är 39,6 miljoner kronor. 

Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av kostnader 

och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat motsvarande 

period föregående år. Då var resultatet minus 38,1 miljoner kronor. 

  

Helårsprognos 2021                         
Budgetuppföljningen per 31 maj visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 

miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär en 

positiv budgetavvikelse på totalt 11,0 miljoner kronor.  

 

Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till minus 20,6 

miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna har med anledning av 

prognostiserade underskott fått i uppdrag att till kommunstyrelsen i 

september redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att hantera de 

negativa budgetavvikelserna.  

 

Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 

31,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 och 

2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 

 

Bedömning 

Det prognostiserade årsresultatet, 35,6 miljoner kronor, för Ljusdals kommun 

baserat på budgetuppföljning av utfall per maj är betydligt bättre än 

årsbudget, 24,6 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning.  
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Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 

engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 

preliminär slutavräkning 2021). För att säkerställa en långsiktigt hållbar 

ekonomi är det därför nödvändigt att arbeta aktivt med åtgärder för att 

eliminera nämndernas budgetunderskott. 

Beslutsunderlag 

Presentation månadsuppföljning maj månad 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

månadsrapporten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 133 Dnr 00003/2021  

Information om nämndernas ekonomiska status inför 
kommande redovisning av åtgärdsplaner 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 

 arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsen 

 sammanträde i september.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att nämnderna på kommunstyrelsens 

sammanträde i augusti skulle redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att 

hålla budget, ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda 

åtgärder fått.  

 

På begäran av nämndordförandena och förvaltningscheferna föreslås att 

nämndernas redovisningar skjuts fram till kommunstyrelsens sammanträde i 

september.  

 

Tanken vid dagens sammanträde var att ekonomichef Eric Carlsson skulle 

informera om nämndernas ekonomiska status inför kommande redovisning 

av åtgärdsplaner. Siffrorna för juni och juli är dock inte klara ännu och ingen 

presentation kan göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 
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arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsen 

sammanträde i september. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 134 Dnr 00136/2019  

Riktlinjer månadsuppföljning 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ärendet återremitteras och ska hanteras i samband med de nya besluten 

 kring ekonomistyrning. 

 

2.  Arbetsutskottets beslut 16 februari 2021, § 18 om att till 

 kommunstyrelsen bjuda in Hudiksvalls kommuns ekonomichef upphävs.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för månadsuppföljningar har tagits fram. Kommunstyrelsen 

beslutade 12 april 2021, § 50 att återremittera förslag till riktlinjer till 

arbetsutskottet som den 20 april, § 58 enades om ett reviderat förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade 6 maj återigen om att återremittera ärendet till 

arbetsutskottet för översyn av texterna. 

 

Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 86 att riktlinjerna antas. 

 

Ekonomichef Eric Carlsson redogör för det uppdrag som han fått att göra en 

översyn av och lämna förbättringsförslag till ny ekonomistyrning. Hans 

ambition är att återkomma under hösten med förslag kring processerna och 

regelverket.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 6 maj 2021, § 77 

Reviderat förslag Månadsuppföljning 

Arbetsutskottet 20 april 2021, § 58 

Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 50 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och  Lars Molin (M): Ärendet återremitteras.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att kommun-

styrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva 

arbetsutskottets beslut om att till kommunstyrelsen bjuda in Hudiksvalls 

kommuns ekonomichef. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen för verkställande 
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§ 135 Dnr 00280/2021  

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 1. Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 

 augusti 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig 

 solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

 Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 

 att Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun genom att företa 

 samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

 borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

 nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Ljusdals kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ljusdals 

 kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

 Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

 borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

 medlemmarna enligt Borgenärsförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Ljusdals kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ljusdals 

 kommun den 7 oktober 2011, vari Ljusdals kommuns ansvar för 

 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

 gäller. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand och kommunchef 

 Nicklas Bremefors utses att för Ljusdals kommuns räkning underteckna 

 alla handlingar med anledning av detta beslut.           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest 

genom beslut i kommunfullmäktige den 30 september 2013. Samtliga 

medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(Regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas 
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ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

(garantiavtalet) 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år. Även Regressavtalet 

och Garantiavtalet riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att 

dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest är det av största 

vikt att Ljusdals kommun fattar beslut i fullmäktige innan avtalens 

giltighetstid löper ut vilket är den 7 oktober 2021.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 136 Dnr 00283/2021  

Redovisning av uppdrag- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors och biträdande kommunchef Mikael Björk 

fick i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2021 

redovisa den uppdragslista som de arbetar efter. 

 

Uppdragslistan presenteras. Viktigt att notera är att listan är exempel på 

utvecklingsarbete som pågår, utöver dessa uppdrag så återfinns ett stort antal 

ärenden hos respektive enhet inom kommunstyrelseförvaltningen och 

givetvis också ett stort antal ärenden av varierande art som ska verkställas av 

kommunchef och biträdande kommunchef. Uppdrag och arbetsuppgifter som 

tillhör det löpande arbetet och som en naturlig del av uppdraget, såsom 

bokslutsarbete, medarbetarfrågor etc, redovisas ej.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 

Uppdragslista 

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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§ 137 Dnr 00260/2021  

Taxor för äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Abonnemang för trygghetstelefoni höjs till 230 kronor per månad. 

 

2.  En engångsavgift om 350 kronor tas ut för installation av 

 trygghetstelefoni. 

 

3.  En självkostnadsavgift tas ut för borttappade/ej återlämnade larm och 

 tillbehör.  

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 

kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefon är ett bistånd som 

ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende. 

Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 

trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 

 

I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kronor per månad och det ingår i max 

taxan. Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och special-

knappar för personer som har svårt att trycka på en knapp står kommunen 

för. Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för borttappade 

eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals kommun är 

hyra för larm från leverantör om 56 kronor per månad. 

 

Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kronor per styck, 

armband 60 kronor per styck, batterier 20 kronor per styck. För kunder som 

behöver specialknappar har kommunen en kostnad om mellan 167-420 

kronor per styck. Vid byte av batteri används ett renoveringskitt, som består 

av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till en kostnad av 120 kronor 

och det utförs av kommunens personal. 

 

En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 

Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig. 
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Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 

mellan 200 – 300 kronor per månad. De flesta kommuner tar även ut en 

installations-kostnad mellan 345 – 375 kronor som ej ingår i maxtaxan utan 

ses som en engångsavgift. 

 

Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 

larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm. 

 

En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 

betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 

En höjning till 230 kronor per månad genererar intäkter på 223 000 kronor 

per år. En höjning till 250 kronor i månaden genererar intäkter på 298 000 

kronor per år. Utredningen visar att Ljusdals kommun ligger lägre i sina 

avgifter för trygghetstelefoni och inte tar ut några engångsavgifter. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2021, § 94 

Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 3 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 138 Dnr 00222/2021  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 

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 första kvartalet 2021.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 

Omsorgsnämndens protokoll 19 juni 2021, § 85 

Sammanställningar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 139 Dnr 00325/2020  

Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna 
skickas som grovsopor eller hämtas som 
trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 

grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 

behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 

Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 

 

”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. Insam-

lingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in trädgårdsavfall 

ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara avgiftsbelagt. 

Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart på grund av 

investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i uppdraget och 

därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning för, vilket bolaget 

anser är svårt att få.  

 

Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 

återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 

”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 

att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 
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ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 

men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  

 

Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 

kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 

Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 

inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 

besvarat. I sitt övervägande skriver hon att det är ett bra förslag att samla in 

trädgårdsavfall i behållare. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 

Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in avfall. 

 

Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 

med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 

bedrivas. 

 

Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 90 att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 90 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 

Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 

Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 

Medborgarförslag 25 september 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

medborgarförslaget anses besvarat. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 140 Dnr 00222/2019  

Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 

mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 

och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 

få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 

jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 

återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 

passera nybygget vid Horneudden. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 

ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsserviceför-

valtningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 

”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 

förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 

med Plan- och Bygglagen.  

 

I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 

intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 

inför beslut om fastställande.  
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Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhällsserviceför-

valtningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge är 

etablerat. 

 

Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas och 

underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 

finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 

för allmänheten att nyttja. 

             

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande föreslår hon med hänvisning till samhällsserviceförvalt-

ningens yttrande  att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 91 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 

Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 

Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 

Kompletterande bilaga 5 november 2019 

Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 

Medborgarförslag 14 juni 2019  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att medborgar-

förslaget avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 141 Dnr 00094/2019  

Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 

gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 

följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 

"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 

anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 

 

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 

 

Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 

 

Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 

handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den myndig-

het som har bäst översikt över vad som sker inom den egna kommunen, vilka 

olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem för allas och 

kommunens bästa. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka medborgar-

förslaget till kommunfullmäktige för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-

styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 

sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget menar att det inte 

är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om undersöknings-

koncession.  

 

Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 

egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 

dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 

bifalles. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 89 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 

Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 

Medborgarförslag 6 mars 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Lars Molin 

(M), Maud Jonsson (L) och Jonny Mill (LB): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 142 Dnr 00411/2020  

Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal 
mark för odling 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 

upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 

 

"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 

sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 

gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 

skulle kunna användas till odling. Om kommunen upplåter denna mark för 

odling skapas levande ytor, ett levande samhälle, samtidigt som vi sparar in 

på kostnaden för gräsröjning.  

 

Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 

flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 

områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 

som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 

kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 

av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlings-

lotter än det utbud som finns i dag.    

 

Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 

inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 

uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena. En första 

upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem kan behöva 

finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om det ska 

finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att man 

ska vara skriven inom kommunen.  

 

Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 

jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 

ks protokoll 12 augusti
(Signerat, SHA-256 BE4EF81C87CA6453B38D29576BF4061C3F6253EA00C9519569203E21AC054919)

Sida 25 av 39



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

26(38) 

Datum 

2021-08-12 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 

utan även möjlighet till möten mellan människor.  

 

Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 

av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 

 

Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 

upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 

till markhandläggarna. 

 

AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 

policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 

stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 

komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 

bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 

även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 

om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 

kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 

 

Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 

idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 

kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 

för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 

till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 

enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 

efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 

utbud som finns i dag.    

 

Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 

odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 

behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  

 

En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 

kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 

det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 

man ska vara skriven inom kommunen.  
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 

odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 

 

En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 

förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 

kommunen. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 88 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 

Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 

Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 

Motion 1 december 2021 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Lars Molin (M), Sören Görgård 

(C), Maud Jonsson (L), Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD) och Stina 

Michelson (S): Bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 143 Dnr 00192/2019  

Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv- antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas   

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 

reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 

till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 

annorlunda ut idag än då.  

 

Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 

som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 

att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 

processer.  

 

Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 

och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 

redovisa sin information.  

 

Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arkivreglemente för Ljusdals 

kommun antas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 81 

Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 

Arkivreglemente 1 juni 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Arkivreglementet antas.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 144 Dnr 00219/2021  

Införande av gemensam klassificeringsstruktur för 
informationsredovisning 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 

 informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 

 klassificeringsstrukturen. 

 

2.  I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 

 processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 

 klassificeringsstrukturen. 

 

3.  Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningsanvisningarna för de 

 kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. Respektive 

 nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.    

  

4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 

 gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 

 övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  

 

5.  Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen.  

Sammanfattning av ärendet 

Med införandet av en kommungemensam klassificeringsstruktur görs ett 

avstamp från det äldre sättet att redovisa information till ett nytt sätt som 

lämpar sig bättre för de informationsflöden som finns idag, både analoga och 

digitala. Den rent organisatoriska indelningen frångås och utgångspunkt blir 

istället verksamhetsområden och dess processer. Informationen knyts till den 

process och den kontext där den genereras. På så sätt kan vi upprätthålla 

autenticitet, spårbarhet och rättssäkerhet över tid. 

 

Klassificeringsstrukturen är själva grunden i informationsredovisningen och 

utifrån den tas nya processbaserade informationshanteringsplaner fram. Ett 

helhetsgrepp tas om den gemensamma informationsredovisningen och vi ser 

till att vi behåller informationens samband över tid, lever upp till lagkrav på 

allmänhetens rätt till insyn och ser till att vi har en bra överblick över den 
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information som finns och hur den ska hanteras. Strukturen följer med 

informationen från att den upprättas eller inkommer fram till slutarkivering. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 82 

Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 145 Dnr 00220/2021  

Gallring av skannade pappershandlingar hos 
myndigheter i Ljusdals kommun - generellt 
gallringsbeslut 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid 

 inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 

 likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 

 inte längre behöver sparas av annan anledning. 

 

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva 

 sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av 

 andraskäl. 

 

3. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så 

 kallat tillämpningsbeslut. 

 

4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 

 förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 

 allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 

 åtkomst och förstörelse. 

 

5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 

 föreskrivet filformat.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till ärendet är att Ljusdals kommun i allt större omfattning fått 

ett digitalt arbetssätt och digitala informationsflöden, till exempel har 

pappershandlingar skannats för digital hantering i olika verksamhetssystem 

sedan början på 2000-talet. Att hantera både digitala och analoga versioner 

av samma dokument är arbets-, tids- och utrymmeskrävande.  

 

Kommunarkivet och flera nämnders närarkiv lider av platsbrist, så 

hanteringen av och inflödet av pappershandlingar till arkiven behöver 

minska. Arkivmyndigheten fattar därför ett generellt beslut om gallring av 

pappershandlingar efter skanning. Det gör det möjligt för myndigheter i 

Ljusdals kommun att gallra vissa inskannade pappershandlingar och i 
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fortsättningen slippa hantera både pappershandlingar och elektroniska 

handlingar och undvika en fördyrande dubbellagring. 

 

Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ljusdals kommun 

fatta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning. Myndigheterna i 

Ljusdals kommun ska utifrån det här gallringsbeslutet fatta egna tillämp-

ningsbeslut där man beskriver vilka skannade pappershandlingar som 

myndigheten bedömer kan gallras efter skanning. Vissa handlingar måste, 

främst av legala skäl som rör bevisning vid rättstvister och liknande, finnas 

kvar i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika 

förutsättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella 

beroenden till annan information. Även andra skäl och specifika förutsätt-

ningar spelar in i de olika myndigheternas möjligheter att jobba mer digitalt, 

exempelvis måste det finnas system som stödjer digitala arbetssätt. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 83 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 146 Dnr 00221/2021  

Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa  
betydelse 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Gallringsbeslutet omfattar handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt 

spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning, och 

talar om vad som ska gallras och när.  

 

En stor del av den vardagliga kommunikationen är av både tillfällig och ringa 

betydelse och därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Det här 

gallringsbeslutet möjliggör gallring av sådana handlingar samt skapar en 

enhetlig hantering av handlingar som förekommer i stor mängd inom 

samtliga verksamheter.    

 

Gallringsbeslutet gäller för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun och 

gäller för både digitala handlingar och analoga handlingar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 84 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 

Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 147 Dnr 00062/2021  

Sjukfrånvaro första kvartalet 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

 

2. Mål för sjukfrånvaro på totalen bestäms till 7,3 procent.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har en positiv utveckling då sjukfrånvaron minskar under 

1:a kvartalet 2021 i jämförelse med 4:e kvartalet 2020.  

 

Korttidssjukfrånvaron minskar inom alla åldersgrupper. Långtidsjuk-

frånvaron ökar bland kvinnor. När det gäller män minskar långtidssjuk-

frånvaron för åldersgrupper upp till 49 år medan den ökar något i gruppen 

män över 50 år. 

 

År 2020 har regeringen satt upp målet att sjukfrånvaron ska vara nere på en 

låg och stabil nivå, 5,5 procent är ett medelvärde för kommuner och lands-

ting att förhålla sig till. Det finns även ett mål för samtliga arbetsplatser i 

offentlig sektor att förhålla sig till, att nå tillbaka till 2013 års sjukskrivnings-

siffror.  

 

För Ljusdals kommun innebär det nivå på totalen 7,3 procent vilket är 2013 

års sjukfrånvaro.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår personalutskottet att målet för 

Ljusdals kommun är att sänka sjuktalen till 2013 års nivå. Det innebär att 

kommunens sjuktal på totalen ska vara 7,3 procent. Därefter, när det är 

uppfyllt, fortsätta att sänka sjuktalen enligt regeringens beslut till 5,5 procent 

på totalen för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 77 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 

Presentation sjukfrånvarostatistik kvartal 1, 2 juni 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 
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§ 148 Dnr 00087/2019  

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket - status 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Uppföljning av pågående arbete med att åtgärda bristerna läggs till 

 protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en uppföljning om arbetet med att 

åtgärda de fyra brister som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion under 

hösten 2020. Sammanfattande är att planen för att åtgärda bristerna följs, 

inga större avvikelser har skett så här långt.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen informerade på personalutskottet i februari 

2021 om de risker och krav som Arbetsmiljöverket ställt på Ljusdals 

kommun. Inspektionsmeddelandet identifierade fyra brister: 

 

Brist 1: Årlig uppföljning saknas. 

Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 

Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner. 

Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud. 

 

Planen för att åtgärda bristerna presenteras i grova drag för personalutskottet. 

Kommunstyrelseförvaltningen avser att löpande återkomma för att berätta 

om hur det går.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 78 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 31 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 149 Dnr 00253/2021  

Samverkan i Hälsingland utökad organisation 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Hälsingerådets förslag till utökad organisation antas som ett 

 inriktningsbeslut.          

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet har utarbetat ett förslag till organisation för att utöka 

möjligheten till samverkan mellan Hälsinglands kommuner. Förslaget består 

av två huvudinriktningar; Hållbar tillväxt och Intern samverkan. 

 

Hälsingerådet föreslås vara samverkansarbetets styrande organ med 

kommunchefsgruppen som beredande och med ansvar för verkställighet. 

 

Ett utvecklingskontor föreslås bildas med tre tjänster. En utvecklingsledare 

som leder samverkan, en tjänst för samordning av EU-stöd och externa 

kontakter samt en tjänst för varumärket Hälsingland, samverkansbryggan 

Hälsingegårdar och kommunikation.  

 

Kostnaden för Ljusdals kommun är 415 000 kronor per år. Idag är kostnaden 

85 000 kronor per år för Hälsingerådet och 157 000 kronor per år för sam-

verkan Hälsingegårdar. Sammanlagt 242 000 kronor per år. Förslaget innebär 

därmed en fördyring för Ljusdals kommun med 173 000 kronor per år.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 92 

Utvecklingsprogram för Hälsingerådet 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta 

Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett inriktningsbeslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 131 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – Saneringen av västra delen är godkänd och klar. Ingen ny 


information om ansökan av sanering östra delen. 


 


 Timmerterminal – ingen ny information. 


 


 Hälsingeråd – kommer som egen punkt på dagens dagordning. Nästa 


Hälsingeråd är den 25/8. 


 


 Covid-19 – låga nivåer av nya smittade. På måndag 16 augusti 


avvecklas kommunens stabsarbete. Kommunens lokala 


rekommendationer föreslås avvecklas fr o m 15 september. De kan 


återinföras om något nytt inträffar. 


 


 Turistbyråavtalet ska upphandlas och förnyas i början av nästa år- 


arbete med att ta fram ett nytt påbörjas under hösten. 


 


Den digitala mötesformen för våra sammanträden diskuteras. Kommun-


styrelsens sammanträden kommer att fortsatt vara helt digitala under augusti 


och september. Därefter är planen att vi kan övergå till hybridmöten, där man 


då väljer själv om man vill delta fysiskt eller delta digitalt. 


Kommunstyrelsens ledamöter uttrycker en positiv inställning till detta. 


 


Dessutom diskuterar kommunstyrelsen  


 alternativ till äldreboende på Östernäs 


 vilket ansvar som ligger på kommunen respektive skogsbolagen vad 


gäller timmerterminal 


 om nuvarande risk- och sårbarhetsanalys tar höjd för extremväder 


 tomat- och fiskodling på Bränta 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 132 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning maj 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsuppföljningen per maj 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson redovisar budgetuppföljning per 31 maj med 


helårsprognos för Ljusdals kommun.  


                          


Det bokförda resultatet för kommunen per 31 maj är 39,6 miljoner kronor. 


Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av kostnader 


och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat motsvarande 


period föregående år. Då var resultatet minus 38,1 miljoner kronor. 


  


Helårsprognos 2021                         
Budgetuppföljningen per 31 maj visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 


miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär en 


positiv budgetavvikelse på totalt 11,0 miljoner kronor.  


 


Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till minus 20,6 


miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna har med anledning av 


prognostiserade underskott fått i uppdrag att till kommunstyrelsen i 


september redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att hantera de 


negativa budgetavvikelserna.  


 


Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 


31,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 och 


2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 


 


Bedömning 


Det prognostiserade årsresultatet, 35,6 miljoner kronor, för Ljusdals kommun 


baserat på budgetuppföljning av utfall per maj är betydligt bättre än 


årsbudget, 24,6 miljoner kronor.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning.  
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Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 


engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 


preliminär slutavräkning 2021). För att säkerställa en långsiktigt hållbar 


ekonomi är det därför nödvändigt att arbeta aktivt med åtgärder för att 


eliminera nämndernas budgetunderskott. 


Beslutsunderlag 


Presentation månadsuppföljning maj månad 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


månadsrapporten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 133 Dnr 00003/2021  


Information om nämndernas ekonomiska status inför 
kommande redovisning av åtgärdsplaner 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


 


2. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 


 arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsen 


 sammanträde i september.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att nämnderna på kommunstyrelsens 


sammanträde i augusti skulle redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att 


hålla budget, ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda 


åtgärder fått.  


 


På begäran av nämndordförandena och förvaltningscheferna föreslås att 


nämndernas redovisningar skjuts fram till kommunstyrelsens sammanträde i 


september.  


 


Tanken vid dagens sammanträde var att ekonomichef Eric Carlsson skulle 


informera om nämndernas ekonomiska status inför kommande redovisning 


av åtgärdsplaner. Siffrorna för juni och juli är dock inte klara ännu och ingen 


presentation kan göras.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 
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arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsen 


sammanträde i september. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 134 Dnr 00136/2019  


Riktlinjer månadsuppföljning 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ärendet återremitteras och ska hanteras i samband med de nya besluten 


 kring ekonomistyrning. 


 


2.  Arbetsutskottets beslut 16 februari 2021, § 18 om att till 


 kommunstyrelsen bjuda in Hudiksvalls kommuns ekonomichef upphävs.  


Sammanfattning av ärendet 


Riktlinjer för månadsuppföljningar har tagits fram. Kommunstyrelsen 


beslutade 12 april 2021, § 50 att återremittera förslag till riktlinjer till 


arbetsutskottet som den 20 april, § 58 enades om ett reviderat förslag. 


Kommunstyrelsen beslutade 6 maj återigen om att återremittera ärendet till 


arbetsutskottet för översyn av texterna. 


 


Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 86 att riktlinjerna antas. 


 


Ekonomichef Eric Carlsson redogör för det uppdrag som han fått att göra en 


översyn av och lämna förbättringsförslag till ny ekonomistyrning. Hans 


ambition är att återkomma under hösten med förslag kring processerna och 


regelverket.  


Beslutsunderlag 


Protokollsutdrag 6 maj 2021, § 77 


Reviderat förslag Månadsuppföljning 


Arbetsutskottet 20 april 2021, § 58 


Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 50 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och  Lars Molin (M): Ärendet återremitteras.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 


yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att kommun-


styrelsen bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva 


arbetsutskottets beslut om att till kommunstyrelsen bjuda in Hudiksvalls 


kommuns ekonomichef. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomichefen för verkställande 
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§ 135 Dnr 00280/2021  


Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 1. Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 


 augusti 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig 


 solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 


 Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 


 att Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun genom att företa 


 samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 


 borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 


 nuvarande och blivande borgenärer. 


2. Ljusdals kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ljusdals 


 kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 


 Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 


 borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 


 medlemmarna enligt Borgenärsförbindelsen, alltjämt gäller. 


3. Ljusdals kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ljusdals 


 kommun den 7 oktober 2011, vari Ljusdals kommuns ansvar för 


 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 


 gäller. 


4. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand och kommunchef 


 Nicklas Bremefors utses att för Ljusdals kommuns räkning underteckna 


 alla handlingar med anledning av detta beslut.           


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest 


genom beslut i kommunfullmäktige den 30 september 2013. Samtliga 


medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 


(Regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas 
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ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 


(garantiavtalet) 


 


Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år. Även Regressavtalet 


och Garantiavtalet riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att 


dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest är det av största 


vikt att Ljusdals kommun fattar beslut i fullmäktige innan avtalens 


giltighetstid löper ut vilket är den 7 oktober 2021.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 136 Dnr 00283/2021  


Redovisning av uppdrag- information 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors och biträdande kommunchef Mikael Björk 


fick i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2021 


redovisa den uppdragslista som de arbetar efter. 


 


Uppdragslistan presenteras. Viktigt att notera är att listan är exempel på 


utvecklingsarbete som pågår, utöver dessa uppdrag så återfinns ett stort antal 


ärenden hos respektive enhet inom kommunstyrelseförvaltningen och 


givetvis också ett stort antal ärenden av varierande art som ska verkställas av 


kommunchef och biträdande kommunchef. Uppdrag och arbetsuppgifter som 


tillhör det löpande arbetet och som en naturlig del av uppdraget, såsom 


bokslutsarbete, medarbetarfrågor etc, redovisas ej.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 


Uppdragslista 


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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§ 137 Dnr 00260/2021  


Taxor för äldreomsorgen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Abonnemang för trygghetstelefoni höjs till 230 kronor per månad. 


 


2.  En engångsavgift om 350 kronor tas ut för installation av 


 trygghetstelefoni. 


 


3.  En självkostnadsavgift tas ut för borttappade/ej återlämnade larm och 


 tillbehör.  


Sammanfattning av ärendet 


En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 


kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefon är ett bistånd som 


ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende. 


Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 


trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 


 


I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kronor per månad och det ingår i max 


taxan. Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och special-


knappar för personer som har svårt att trycka på en knapp står kommunen 


för. Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för borttappade 


eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals kommun är 


hyra för larm från leverantör om 56 kronor per månad. 


 


Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kronor per styck, 


armband 60 kronor per styck, batterier 20 kronor per styck. För kunder som 


behöver specialknappar har kommunen en kostnad om mellan 167-420 


kronor per styck. Vid byte av batteri används ett renoveringskitt, som består 


av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till en kostnad av 120 kronor 


och det utförs av kommunens personal. 


 


En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 


Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig. 
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Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 


mellan 200 – 300 kronor per månad. De flesta kommuner tar även ut en 


installations-kostnad mellan 345 – 375 kronor som ej ingår i maxtaxan utan 


ses som en engångsavgift. 


 


Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 


larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm. 


 


En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 


betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 


En höjning till 230 kronor per månad genererar intäkter på 223 000 kronor 


per år. En höjning till 250 kronor i månaden genererar intäkter på 298 000 


kronor per år. Utredningen visar att Ljusdals kommun ligger lägre i sina 


avgifter för trygghetstelefoni och inte tar ut några engångsavgifter. 


Beslutsunderlag 


Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2021, § 94 


Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 3 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 138 Dnr 00222/2021  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 


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 första kvartalet 2021.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 


Omsorgsnämndens protokoll 19 juni 2021, § 85 


Sammanställningar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 139 Dnr 00325/2020  


Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna 
skickas som grovsopor eller hämtas som 
trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 


grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 


behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 


Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 


 


”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. Insam-


lingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in trädgårdsavfall 


ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara avgiftsbelagt. 


Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart på grund av 


investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i uppdraget och 


därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning för, vilket bolaget 


anser är svårt att få.  


 


Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 


återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 


”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 


att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 
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ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 


men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  


 


Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 


kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 


Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 


inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 


besvarat. I sitt övervägande skriver hon att det är ett bra förslag att samla in 


trädgårdsavfall i behållare. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 


Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in avfall. 


 


Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 


med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 


bedrivas. 


 


Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 90 att medborgarförslaget anses 


besvarat. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 90 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 


Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 


Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 


Medborgarförslag 25 september 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


medborgarförslaget anses besvarat. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


21(38) 


Datum 


2021-08-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 140 Dnr 00222/2019  


Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 


mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 


och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 


få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 


jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 


återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 


passera nybygget vid Horneudden. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 


ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsserviceför-


valtningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 


”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 


förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 


med Plan- och Bygglagen.  


 


I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 


intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 


inför beslut om fastställande.  
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Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhällsserviceför-


valtningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge är 


etablerat. 


 


Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas och 


underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 


finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 


för allmänheten att nyttja. 


             


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande föreslår hon med hänvisning till samhällsserviceförvalt-


ningens yttrande  att medborgarförslaget avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.   


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 91 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 


Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 


Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 


Kompletterande bilaga 5 november 2019 


Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 


Medborgarförslag 14 juni 2019  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att medborgar-


förslaget avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 141 Dnr 00094/2019  


Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 


gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 


följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 


"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 


mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 


anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 


 


Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 


mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 


 


Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 


 


Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 


handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den myndig-


het som har bäst översikt över vad som sker inom den egna kommunen, vilka 


olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem för allas och 


kommunens bästa. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka medborgar-


förslaget till kommunfullmäktige för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-


styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 


sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget menar att det inte 


är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om undersöknings-


koncession.  


 


Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 


egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 


dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 


bifalles. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 89 


Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 


Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 


Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 


Medborgarförslag 6 mars 2019 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Lars Molin 


(M), Maud Jonsson (L) och Jonny Mill (LB): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 142 Dnr 00411/2020  


Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal 
mark för odling 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 


upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 


 


"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 


sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 


gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 


skulle kunna användas till odling. Om kommunen upplåter denna mark för 


odling skapas levande ytor, ett levande samhälle, samtidigt som vi sparar in 


på kostnaden för gräsröjning.  


 


Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 


flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 


områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 


som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 


kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 


av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlings-


lotter än det utbud som finns i dag.    


 


Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 


inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 


uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena. En första 


upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem kan behöva 


finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om det ska 


finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att man 


ska vara skriven inom kommunen.  


 


Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 


jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 
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bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 


utan även möjlighet till möten mellan människor.  


 


Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 


av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 


 


Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 


upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 


till markhandläggarna. 


 


AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 


policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 


stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 


komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 


bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 


även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 


om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 


kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 


 


Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 


idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 


kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 


för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 


till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 


enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 


efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 


utbud som finns i dag.    


 


Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 


odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 


behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  


 


En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 


kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 


det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 


man ska vara skriven inom kommunen.  
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 


odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 


 


En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 


förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 


kommunen. 


 


Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 88 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 


Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 


Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 


Motion 1 december 2021 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Lars Molin (M), Sören Görgård 


(C), Maud Jonsson (L), Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD) och Stina 


Michelson (S): Bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 143 Dnr 00192/2019  


Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv- antagande 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas   


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 


reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 


till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 


annorlunda ut idag än då.  


 


Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 


som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 


att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 


processer.  


 


Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 


och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 


redovisa sin information.  


 


Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arkivreglemente för Ljusdals 


kommun antas. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 81 


Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 


Arkivreglemente 1 juni 2021 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Arkivreglementet antas.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 144 Dnr 00219/2021  


Införande av gemensam klassificeringsstruktur för 
informationsredovisning 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 


 informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 


 klassificeringsstrukturen. 


 


2.  I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 


 processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 


 klassificeringsstrukturen. 


 


3.  Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningsanvisningarna för de 


 kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. Respektive 


 nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.    


  


4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 


 gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 


 övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  


 


5.  Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen.  


Sammanfattning av ärendet 


Med införandet av en kommungemensam klassificeringsstruktur görs ett 


avstamp från det äldre sättet att redovisa information till ett nytt sätt som 


lämpar sig bättre för de informationsflöden som finns idag, både analoga och 


digitala. Den rent organisatoriska indelningen frångås och utgångspunkt blir 


istället verksamhetsområden och dess processer. Informationen knyts till den 


process och den kontext där den genereras. På så sätt kan vi upprätthålla 


autenticitet, spårbarhet och rättssäkerhet över tid. 


 


Klassificeringsstrukturen är själva grunden i informationsredovisningen och 


utifrån den tas nya processbaserade informationshanteringsplaner fram. Ett 


helhetsgrepp tas om den gemensamma informationsredovisningen och vi ser 


till att vi behåller informationens samband över tid, lever upp till lagkrav på 


allmänhetens rätt till insyn och ser till att vi har en bra överblick över den 
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information som finns och hur den ska hanteras. Strukturen följer med 


informationen från att den upprättas eller inkommer fram till slutarkivering. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 82 


Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Samtliga nämnder och bolag 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 145 Dnr 00220/2021  


Gallring av skannade pappershandlingar hos 
myndigheter i Ljusdals kommun - generellt 
gallringsbeslut 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid 


 inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 


 likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 


 inte längre behöver sparas av annan anledning. 


 


2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva 


 sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av 


 andraskäl. 


 


3. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så 


 kallat tillämpningsbeslut. 


 


4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 


 förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 


 allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 


 åtkomst och förstörelse. 


 


5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 


 föreskrivet filformat.  


Sammanfattning av ärendet 


Bakgrunden till ärendet är att Ljusdals kommun i allt större omfattning fått 


ett digitalt arbetssätt och digitala informationsflöden, till exempel har 


pappershandlingar skannats för digital hantering i olika verksamhetssystem 


sedan början på 2000-talet. Att hantera både digitala och analoga versioner 


av samma dokument är arbets-, tids- och utrymmeskrävande.  


 


Kommunarkivet och flera nämnders närarkiv lider av platsbrist, så 


hanteringen av och inflödet av pappershandlingar till arkiven behöver 


minska. Arkivmyndigheten fattar därför ett generellt beslut om gallring av 


pappershandlingar efter skanning. Det gör det möjligt för myndigheter i 


Ljusdals kommun att gallra vissa inskannade pappershandlingar och i 
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fortsättningen slippa hantera både pappershandlingar och elektroniska 


handlingar och undvika en fördyrande dubbellagring. 


 


Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ljusdals kommun 


fatta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning. Myndigheterna i 


Ljusdals kommun ska utifrån det här gallringsbeslutet fatta egna tillämp-


ningsbeslut där man beskriver vilka skannade pappershandlingar som 


myndigheten bedömer kan gallras efter skanning. Vissa handlingar måste, 


främst av legala skäl som rör bevisning vid rättstvister och liknande, finnas 


kvar i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika 


förutsättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella 


beroenden till annan information. Även andra skäl och specifika förutsätt-


ningar spelar in i de olika myndigheternas möjligheter att jobba mer digitalt, 


exempelvis måste det finnas system som stödjer digitala arbetssätt. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 83 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga nämnder och bolag 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 146 Dnr 00221/2021  


Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa  
betydelse 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Gallringsbeslutet omfattar handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt 


spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning, och 


talar om vad som ska gallras och när.  


 


En stor del av den vardagliga kommunikationen är av både tillfällig och ringa 


betydelse och därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Det här 


gallringsbeslutet möjliggör gallring av sådana handlingar samt skapar en 


enhetlig hantering av handlingar som förekommer i stor mängd inom 


samtliga verksamheter.    


 


Gallringsbeslutet gäller för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun och 


gäller för både digitala handlingar och analoga handlingar. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 84 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 


Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga nämnder och bolag 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 147 Dnr 00062/2021  


Sjukfrånvaro första kvartalet 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet 


 


2. Mål för sjukfrånvaro på totalen bestäms till 7,3 procent.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har en positiv utveckling då sjukfrånvaron minskar under 


1:a kvartalet 2021 i jämförelse med 4:e kvartalet 2020.  


 


Korttidssjukfrånvaron minskar inom alla åldersgrupper. Långtidsjuk-


frånvaron ökar bland kvinnor. När det gäller män minskar långtidssjuk-


frånvaron för åldersgrupper upp till 49 år medan den ökar något i gruppen 


män över 50 år. 


 


År 2020 har regeringen satt upp målet att sjukfrånvaron ska vara nere på en 


låg och stabil nivå, 5,5 procent är ett medelvärde för kommuner och lands-


ting att förhålla sig till. Det finns även ett mål för samtliga arbetsplatser i 


offentlig sektor att förhålla sig till, att nå tillbaka till 2013 års sjukskrivnings-


siffror.  


 


För Ljusdals kommun innebär det nivå på totalen 7,3 procent vilket är 2013 


års sjukfrånvaro.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår personalutskottet att målet för 


Ljusdals kommun är att sänka sjuktalen till 2013 års nivå. Det innebär att 


kommunens sjuktal på totalen ska vara 7,3 procent. Därefter, när det är 


uppfyllt, fortsätta att sänka sjuktalen enligt regeringens beslut till 5,5 procent 


på totalen för kommunen. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 77 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 


Presentation sjukfrånvarostatistik kvartal 1, 2 juni 2021 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


36(38) 


Datum 


2021-08-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


37(38) 


Datum 


2021-08-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 148 Dnr 00087/2019  


Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket - status 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Uppföljning av pågående arbete med att åtgärda bristerna läggs till 


 protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en uppföljning om arbetet med att 


åtgärda de fyra brister som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion under 


hösten 2020. Sammanfattande är att planen för att åtgärda bristerna följs, 


inga större avvikelser har skett så här långt.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen informerade på personalutskottet i februari 


2021 om de risker och krav som Arbetsmiljöverket ställt på Ljusdals 


kommun. Inspektionsmeddelandet identifierade fyra brister: 


 


Brist 1: Årlig uppföljning saknas. 


Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 


Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner. 


Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud. 


 


Planen för att åtgärda bristerna presenteras i grova drag för personalutskottet. 


Kommunstyrelseförvaltningen avser att löpande återkomma för att berätta 


om hur det går.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 78 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 


Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 31 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


38(38) 


Datum 


2021-08-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 149 Dnr 00253/2021  


Samverkan i Hälsingland utökad organisation 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Hälsingerådets förslag till utökad organisation antas som ett 


 inriktningsbeslut.          


Sammanfattning av ärendet 


Hälsingerådet har utarbetat ett förslag till organisation för att utöka 


möjligheten till samverkan mellan Hälsinglands kommuner. Förslaget består 


av två huvudinriktningar; Hållbar tillväxt och Intern samverkan. 


 


Hälsingerådet föreslås vara samverkansarbetets styrande organ med 


kommunchefsgruppen som beredande och med ansvar för verkställighet. 


 


Ett utvecklingskontor föreslås bildas med tre tjänster. En utvecklingsledare 


som leder samverkan, en tjänst för samordning av EU-stöd och externa 


kontakter samt en tjänst för varumärket Hälsingland, samverkansbryggan 


Hälsingegårdar och kommunikation.  


 


Kostnaden för Ljusdals kommun är 415 000 kronor per år. Idag är kostnaden 


85 000 kronor per år för Hälsingerådet och 157 000 kronor per år för sam-


verkan Hälsingegårdar. Sammanlagt 242 000 kronor per år. Förslaget innebär 


därmed en fördyring för Ljusdals kommun med 173 000 kronor per år.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 92 


Utvecklingsprogram för Hälsingerådet 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta 


Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett inriktningsbeslut. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 





