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§ 1 Dnr 00004/2023  

Information från kommunchefen 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nye näringslivs- och exploateringschef Anders Beigler 

presenterar sig. 

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – detaljplanerna görs nu om, i samråd med Länsstyrelsen 

och Trafikverket.  

 

 Timmerterminal – hanteras under särskild punkt på dagordningen. 

 

 Hälsingeråd – Nästa Hälsingeråd 17-18/1. Byggnationer i strandnära 

lägen kommer att diskuteras. Alla kommuner vill ha ett möte med 

Länsstyrelsen i denna fråga. 

 

 Hälsingeuppdrag – Gemensam IT, Gemensam lön, E-arkiv. Tjänsten 

som transformationsledare gör man omtag på eftersom det inte fanns 

tillräckligt bra sökanden. Gemensam lön är nu i drift med ett 

gemensamt lönekontor, där Bollnäs kommun är huvudman. E-arkiv- 

jättelång  och stor fråga, fem av sex hälsingekommuner är nu 

anslutna till e-arkiv Dalarna som kommit långt i denna fråga.  

 

 Ägarsamråd AB Ljusdalshem och Ljusdal Energi AB– vid förra 

ägarsamrådet med AB Ljusdalshem diskuterades polisiär närvaro och 

trygghet. Vid ägarsamrådet för med Ljusdal Energi AB diskuterades 

verksamhetsområden för Vatten och Avlopp. En ny VA-plan måste 

tas fram kommer troligtvis för beslut under 2023. Kommunalt ansvar 

för förpackningar from 1 januari 2024. 

 

 Arbetsmarknadsforum – nästa möte den 16 februari. 

 

 Näringslivsforum – nästa möte den 26 januari.  
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Jonny Mill (LB) frågar om status på fiskodlingen på Bränta. Kommunchefen 

svarar att företaget har fått respittid januari månad ut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 januari 2023 

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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§ 2 Dnr 00001/2023  

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delegationsordningen godkänns.         

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen bygger på den 

delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 

att säkerställa en god delegering. I liggande förslag har en del tillägg och 

justeringar gjorts. Dessa ändringar är markerade med röd text. 

 

Tillägg är också gjort utifrån den ändrade organisationen där ansvaret för 

samhällsplaneringen flyttats från samhällsservicenämnden till kommun-

styrelsen. I delegationsordningen är detta markerat med grön text. 

 

Kommunchefens vidaredelegation 2023 finns med i ärendet för kännedom.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 29 december 2022 

Förslag till delegationsordning 

Kommunchefens vidaredelegation 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegations-

ordningen godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga enhetschefer 

Författningssamlingen 
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§ 3 Dnr 00464/2022  

Firmatecknare enligt § 27 i reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun 
2023-2026 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Under mandatperioden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som 

 beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens 

 ordförande Pernilla Färlin eller vid förhinder för henne kommunstyrelsens 

 1:e vice ordförande Henrik Karlström eller av 2:e vice  ordförande  

 Lena Svahn. 

 

2.  Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av  

  biträdande kommunchef Mikael Björk, av förvaltningschef Lasse Norin, 

 av förvaltningschef Carina Bryngelsson, av förvaltningschef Kenneth 

 Forssell, av förvaltningschef Ingrid Sundström eller av ekonomichef  

 Eric Carlsson.           

Sammanfattning av ärendet 

I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ord-

föranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 

som ska underteckna handlingarna.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga utsedda, Ekonomienheten 
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§ 4 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 

 miljoner kronor. 

 

2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 

 bolagen till 1 393 miljoner kronor. 

 

Komplettering: Följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 

a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 

 upp till högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, jämte därpå löpande 

 ränta och kostnader.  

b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 

 till högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

 och kostnader. 

g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Energis låneförpliktelser 

 upp till högsta lånebelopp om 47 miljoner kronor, jämte därpå löpande 

 ränta och kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 

kommunen respektive koncernen. 

 

I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 

uppdelat i ramar för respektive bolag. 

 

Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 

beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 

omsättningar av lån med kommunal borgen.  

 

Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 december 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 5 Dnr 00065/2022  

Förslag från omsorgsnämnden att ändra 
ekonomistyrningsreglerna 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Omsorgsnämndens förslag att ändra ekonomistyrningsreglerna avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att omsorgsnämnden i sin senaste månadsrapport (per 

oktober) prognostiserar en förhållandevis marginell negativ avvikelse (-0,4 

% eller 1,7 mnkr) har nämnden inkommit med ett förslag att kommun-

styrelsen ändrar ekonomistyrningsreglerna när det gäller reglerna för 

anställnings- och inköpsstopp. Stoppen föreslås inträda först när det är mer 

än marginell avvikelse. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att ändra de nya ekonomi-

styrningsreglerna. Antingen håller nämnden sin budget eller inte. Det finns 

inget mellanläge. Kommunen måste enligt lag upprätthålla en budget i 

balans och god ekonomisk hushållning. Det innebär nolltolerans mot budget-

underskott och att vi inte lever över våra tillgångar och gör av med pengar 

som inte finns. Dessutom framgår det tydligt av Ekonomistyrningsregler 

med tillhörande Tillämpningsanvisningar att anställnings- och inköpsstopp i 

princip innebär ett stopp för administrativt relaterade anställningar och 

inköp. Vidare att det går att medge undantag om det kan motiveras väl. 

Slutligen framgår det att stoppet tas bort så fort nämnden beslutar om 

åtgärder för att komma i balans. Mot denna bakgrund föreslår kommun-

styrelseförvaltningen att kommunstyrelsen avslår omsorgsnämndens förslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 december 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 23 november 2022, § 155 

Yrkanden 

Lena Svahn (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag att avslå omsorgsnämndens förslag.  
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Kristoffer Kavallin (MP): Bifall till omsorgsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

 Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena Svahns m fl yrkande om att avslå 

omsorgsnämndens förslag.  

Protokollsanteckning 

Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

 

 

KS protokoll 2023-01-12 för signering
(Signerat, SHA-256 3B878CE3A03FA7AD66D8EB23A159A28391DD1BA2874BE09FD14737527E13A055)

Sida 12 av 45



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

13(44) 

Datum 

2023-01-12 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 00017/2023  

Hållbarhetskonferens 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska, tillsammans med Järvsörådet och Destination 

 Järvsö arrangera Järvsö Sustainable Tourism Summit. 

 

2.  Verksamheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta 

 fram en mer detaljerad budget och ett förslag på finansiering från Ljusdals 

 kommun till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har tidigt identifierat hållbar turism som viktig prioritering 

för kommunens företag. Nästa naturliga steg i är att samla den kunskap som 

finns kring hållbar turistutveckling i kommunen och ge besöksnäringens 

parter – näringsliv, civilsamhälle, offentlighet – möjlighet att utbyta 

erfarenheter och snabba på omställning till ett mer hållbart samhälle.  

 

En konferens, med nordiskt fokus och i samverkan med nationella och 

regionala myndigheter, skulle bidra till att sätta kommunen på kartan och 

säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i framkant gällande hållbar 

turismutveckling.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022  

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD), Lena Svahn (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 

Kristoffer Kavallin (MP), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD), Maud 

Jonsson (L), Anna-Karin Zachrisson (C) och Kjell Israelsson (M): Bifall till 

förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 

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

Akt 

Verksamheten för Strategisk och Hållbar utveckling 
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§ 7 Dnr 00114/2021  

Information om fotbollshall och skridsko- och 
aktivitetshall 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

2. Kommunstyrelsen ska löpande få information om hur arbetet fortskrider.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 86 att fatta ett inriktnings-

beslut om att bygga en fotbollshall på Älvvallen över nuvarande konst-

gräsplan. 1,4 miljoner kronor anslås ur kommunens rörelsekapital för 

projektering och upphandling. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra 

ovanstående samt återkomma till kommunstyrelsen och därefter till 

kommunfullmäktige för slutligt beslut efter projektering och upphandling.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 101 att fatta ett 

inriktningsbeslut om att bygga en skridsko-  och aktivitetshall på Älvallen. 

Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område uppdras 

kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 2,8 miljoner kronor anslogs för 

projektering och upphandling. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra 

ovanstående samt återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter 

projektering och upphandling.  

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Tidplanen för hallar på Älvvallen presenteras   

 

 Ljusdals IF, Ljusdals BK och Mittia är alla överens om att Älvvallen 

är ett lämpligt område 

 

 Geologiska undersökningar kommer att inledas på måndag nästa 

vecka.  

 

 Snart kommer ansvariga att titta på förslaget på hur man tycker att 

hallarna ska placeras, därefter kommer en bred dialog att inledas. 
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 Hur ska slutprodukten som ska beslutas av kommunfullmäktige höst 

se ut? Kommunchefen visar visionsskisser.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 101 

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 86 

Yrkanden 

Jonas Rask Samuelsson (C): Kommunstyrelsen ska löpande få information 

om hur arbetet fortskrider.  

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 Jonas Rask 

Samuelssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen  
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§ 8 Dnr 00421/2022  

Biblioteksplan 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Biblioteksplan för Ljusdals kommun 2023-2026 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekslagen från 2013 (SFS 2013:801) slår fast att varje kommun ska ha 

folkbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska huvudmän inom det allmänna 

biblioteksväsendet samverka, och varje kommun och region ska ha en 

politiskt antagen biblioteksplan som styrdokument för verksamheten.  

 

Den föregående biblioteksplanen förlängdes med ett år och gäller till och 

med 2022-12-31. Samhällsservicenämnden uppdrog åt biblioteket att ta fram 

en ny plan, i samverkan med en politisk referensgrupp bestående av 

nämndsordförande samt två ledamöter. Planen beskriver bibliotekets 

uppdrag, samverkansparter, organisation, verksamhet samt identifierar 

prioriteringar för planperioden. Var och en av dessa prioriteringar kopplas 

sedan till de prioriterade mål och kommunövergripande uppdrag som 

beslutats av kommunfullmäktige.  

 

Med biblioteksplanen som grund tas årligen en verksamhetsplan fram. Vid 

årets slut följs verksamhetsplanen upp, och redovisas för samhällsservice-

nämnden. Planen gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2025. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 23 november 2023, § 165 att 

biblioteksplanen för Ljusdals kommun 2023-2026 antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 november 2022 

Biblioteksplan 2023-2026 - förslag 7 november 2022 
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Yrkanden 

Irène Jonsson (S), Maud Jonsson (L), Lena Svahn (S), Jonny Mill (LB), 

Henrik Karlström (SD) och Anna-Karin Zachrisson (C):  Bifall till 

samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta  
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§ 9 Dnr 00402/2022  

Ljusdals aktivitetsplan för livsmedelsstrategin 2023-
2025- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen anser sig informerade om aktivitetsplanen för år 2023.           

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 

av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2021-01-25. Enligt beslutet ska 

en aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år. 

 

De övergripande målen i handlingsplanen är att produktionsvärdet för den 

totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030 

samt att sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 

procent till år 2030. 

 

Aktiviteterna har tagit fram av de verksamheter och tjänstepersoner som 

kommer att ha ansvar och bidragande funktioner för att utföra aktiviteterna 

under 2023. I aktivitetsplanen tydliggörs det hur aktiviteterna bidrar till 

uppfyllandet av målen i handlingsplan och Agenda 2030. Majoriteten av 

aktiviteterna kan genomföras inom ordinarie budget. Men aktiviteterna om 

att öka andelen närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel inom 

kostverksamheten kräver en ökad budget. 

 

Arbetet med handlingsplanen för livsmedelsstrategin skrivs in och följs upp i 

verksamhetsplanen för 2023.   

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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§ 10 Dnr 00077/2020  

Motion från Ingela Gustavsson m fl (V) gällande 
utredning om sänkt arbetstid med bibehållen lön 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Gustavsson, Oscar Löfgren och Yvonne Oscarsson, samtliga (V), har 

lämnat en motion där de föreslår att Ljusdals kommun utreder och ger 

förslag på ytterligare verksamheter som skulle kunna sänka arbetstiden med 

bibehållen lön. 

 

Motionärerna skriver att det på Individ- och familjeomsorgen nu är 

permanent med 7-timmars arbetsdag. Från början var det ett projekt för att 

undersöka om det skulle fungera med sänkt arbetstid. Syftet med att förkorta 

arbetstiden var att skapa bättre förutsättningar för god återhämtning och 

därigenom god kvalitet. Det man dessutom ville uppnå var att Ljusdals 

kommun skulle bli en attraktivare arbetsgivare, minska stressen samt att 

sänka sjuktalen. 

 

Till projektet knöts två följeforskare från Region Gävleborg. Följeforskarna 

menar att en organisation mår gott av att vara medarbetardriven, tillitsstyrd 

och samarbetande för att ge bästa möjliga förutsättningar. Vi tror att dessa 

egenskaper alltid är positiva och att de är en förutsättning för ett lyckosamt 

förändringsarbete.  

 

Eftersom 7-timmars arbetsdag nu, bevisligen, fungerar på IFO, vill 

motionärerna att Ljusdals kommun ger möjlighet till att fler medarbetare får 

möjlighet till bättre återhämtning, minskad stress och sänkta sjuktal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2022, § 28 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
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Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det i en kommun, som i alla 

organisationer, finns en mängd arbetsuppgifter som ska genomföras. För att 

genomföra arbetsuppgifterna har personal anställts som sammanlagt arbetar 

ett visst antal timmar.  

 

Med sänkt arbetstid (kortare arbetsdagar) kommer färre arbetade timmar 

genomföras. För att då klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen 

fler personer anställas eller effektiviseringar genomföras. Ett annat alternativ 

är att vissa arbetsuppgifter inte genomförs.     

               

Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprätthållas med andra 

verktyg än kortare arbetstid. 

 

Därmed föreslår kommunchefen att motionen avslås. 

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionärerna 

föreslår att en utredning genomförs som ger förslag på verksamheter som 

skulle kunna sänka arbetstiden med bibehållen lön, på liknande sätt som 

inom Individ och familjeomsorgen där 7 –timmars arbetsdag har införts. 

 

Med sänkt arbetstid kommer färre arbetande timmar genomföras. 

 

För att klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen fler personer 

anställas eller effektiviseringar genomföras. 

 

Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprättas med andra 

verktyg än kortare arbetstid. 

 

Därmed föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 7 december 2022, § 178 att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 178 

Förslag till beslut 18 november 2022 

Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020 § 28 

Motion 18 februari 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), 

Henrik Karlström (SD), Jonas Rask Samuelsson (C) och Kjell Israelsson 

(M): Motionen ska avslås.  

 

Kristoffer Kavallin (MP): Motionen ska bifallas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Lena Svahns m fl yrkande.  

Reservation 

Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

 

Solande Nordh (C) vill ha följande antecknat till protokollet: Jag anser att 

kommunen ska jobba färdigt med projektet Sunt arbetsliv innan man gör 

någon förändring i organisationen för omsorgsnämnden. Det blir för många 

projekt som läggs på organisationen, det är viktigt att man  gör klart 

projekten först och utvärderar. Sedan rapportera upp till politiken. 
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§ 11 Dnr 00452/2022  

Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 i 
Järvsö "Bostäder vid Skolbacken" - antagande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö ”Bostäder vid 

 Skolbacken” antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett område avsett för bostäder av 

fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 

bebyggelse på Öjebergets norra del. Planområdet ligger på Öjebergets norra 

sida mellan Alpvägen i öster och skidnedfarten Skolbacken i väster. 

Planområdet medger 22 nya bostäder, varav 18 i flerbostadshus och övriga i 

friliggande tvåbostadshus av fritidshuskaraktär. 

 

Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 

2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050. 

 

Planförslaget var föremål för samråd under perioden 6 juni 2022 till 7 juli 

2022 samt granskning under perioder 9 november 2022 till 30 november 

2022. Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredo-

görelse samt ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats med 

anledning av inkomna synpunkter. Till planen finns en geoteknisk utredning 

samt en dagvattenutredning.   

 

Länsstyrelsen avser inte att överpröva planen enligt granskningsyttrande 30 

november 2022. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 13 december 2022, § 184 att detaljplanen 

antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 184 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 

Antagandehandlingar 1 december 2022 
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till samhälls-

servicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 
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§ 12 Dnr 00453/2022  

Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser inom Räddningstjänstens område 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 

 godkänns. 

 

2.  Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 

 

3.  Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 

 underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 

förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 

förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 

såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 

regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 

och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  

 

Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 

planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 

högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 

brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 

 

För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-

heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 

förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-

förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 

Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 

2022. 

 

Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 

hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 
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blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-

hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 

identifierat frågor som behöver utvecklas.  

 

De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 

samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 

från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 

lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 

den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 

arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  

 

I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 

taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 

struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 

resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 

utredas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 187 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 

Avtal om samverkan 5 december 2022 

 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irène Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 13 Dnr 00448/2022  

Utredning dagvatten i Järvsö 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Upphandlat anbud för utredningen om dagvatten i Järvsö antas.  

 

2.  500 000 kronor tillskjuts till utredningen. Medlen tas från 

 kommunstyrelsens utvecklingsreserv.         

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en identifierad problematik kring dagvatten och spillvatten i 

Järvsö, vilket gör att Ljusdals kommun och Ljusdal Energi AB tillsammans 

ser över situationen för att planera åtgärder.  

 

Det finns idag problem med fel anslutningar av dagvatten, dagvatten som är 

kopplade till spillvattennätet som i sin tur förorsakar höga flöden till Va-

systemet och tar därmed onödig kapacitet i ledningar och reningsverk. 

 

Ingen helhetsbild har tagits fram över dagvattensituationen. Omhänder-

tagande av dagvatten hanteras separat i varje detaljplan, men ingen över-

gripande strategi eller modell för hantering nuvarande och tillkommande 

dagvatten finns. 

 

Arbetsgruppen som består av tjänstepersoner från både Ljusdals kommun 

och Ljusdal Energi AB har tillsammans tagit fram en projektbeställning och 

från denna har ett förfrågningsunderlag för ett anbud tagit fram. Det inkom 

två anbud för att göra denna utredning. Arbetsgruppen har gemensamt 

kommit fram till en part att samarbeta med. Arbetet kommer att påbörjas 

under januari och ska vara färdigt senast den 30 november 2023 och ska 

utmynna i en slutrapport samt även en populärversion. 

 

Rapporten kommer att ha identifierat åtgärder för att möjliggöra fortsatt 

utveckling av Järvsö. Arbetsgruppen kommer att analysera rapporten för att 

identifiera vilka åtgärder som är av störst allmänt intresse att genomföra 

samt vilka som eventuell kan vara översättningsbara till andra delar av 

kommunen.  
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Måluppfyllelse 

Denna utredning behöver göras för att få kunskap om belastningen på 

reningsverket i Järvsö. Denna kunskap behövs för att arbeta vidare mot 

fullmäktiges prioriterade mål 11, hållbara städer och samhällen, och 

uppdraget om att kommunen ska uppnå 20 000 innevånare 2030.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 december 2022 

Projektbeställning- hantering av dagvatten Järvsö 

Karta dagvatten i Järvsö    

Yrkanden 

Lena Svahn (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Jonny Mill (LB) och Kjell 

Israelsson (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 

Ekonomienheten (CB) 
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§ 14 Dnr 00447/2022  

Markköp Kläppa 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunen köper fastigheterna Kläppa 3:8 och Kläppa 3:9 för 

 tillsammans 2 miljoner kronor enligt köpekontrakt. 

 

2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått möjlighet att förvärva för Ljusdals tätorts framtida 

utbyggnad strategisk mark. Fastigheterna är Kläppaängarna 3:8 och 

Kläppaängarna 3:9 om totalt ca 3,3 hektar och förhandlat pris är två miljoner 

kronor vilket motsvarar ca 60: -/m2. 

 

Kommunchefen föreslår att kommunen köper fastigheterna för tillsammans 2 

miljoner kronor enligt köpekontrakt och att medel anvisas ur kommunens 

rörelsekapital. 

 

Jäv 

 

Henrik Karlström (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. I hans ställe inträder Marie-Louise Hellström (LB).             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 12 december 2022 

Kartbilaga 

Köpeavtal 

Yrkanden 

Lena Svahn (S), Kjell Israelsson (M), Irène Jonsson (S), Jonas Rask 

Samuelsson (C) och Roger Kastman (KD): Bifall till förslaget. 

 

Mötet ajourneras. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 15 Dnr 00036/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 49-52. 

 

Samtliga beslut  finns tillgängliga vid sammanträdet.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Delegationspärm 
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§ 16 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 

denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 

protokoll som är aktuella är: 

 

 Ljusdal Energikoncern styrelsemöte 22 november 2022  

 

 AB Ljusdalshem styrelsemöte30 november 2022 

 

 Inköp Gävleborg direktionsmöte 9 december 2022 

 

 Omsorgsnämnden 14 december 2022 

 

 Samhällsservicenämnden 13 december 2022  

 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 20 december 2022            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 

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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§ 17 Dnr 00007/2023  

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, tillika personalutskott samt budget-
beredning, samt val av ordförande och 1:e vice 
ordförande, mandatperioden 2023-2026 (5+5) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs 

 

Pernilla Färlin (M) 

Henrik Karlström (SD) 

Jonny Mill (LB) 

Lena Svahn (S)  

Jonas Rask Samuelsson (C) 

 

2. Till ersättare väljs 

 

Lars Molin (M) 

Jens Furuskog (SD) 

Henrik Estander (L) 

Iréne Jonsson (S)  

Kiki Furstedt (V) 

 

3. Till ordförande väljs Pernilla Färlin (M). 

 

4. Till vice ordförande väljs Henrik Karlström (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 

personalutskott samt budgetberedning, samt val av ordförande och 1:e vice 

ordförande ska göras. 

 

Enligt krisledningsnämndens reglemente ska arbetsutskottets ledamöter och 

ersättare vara krisledningsnämnd. Representanter till krisledningsnämnden 

valdes vid kommunfullmäktiges möte i december.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

KSAU 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 18 Dnr 00016/2023  

Val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande i 
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond år 2023-
2026 (3+3) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs 

 

Torsten Hellström (LB) 

Roger Kastman (KD) 

Solange Nordh (C) 

 

2. Till ersättare väljs  

Marie-Louise Hellström (LB) 

Mona Änges (KD) 

Ytterligare val av 1 ersättare ska göras på nästkommande sammanträde.  

 

3. Till ordförande väljs Torsten Hellström (LB). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter, ersättare samt ordförande ska göras för Olof Erikssons i 

Rångstra Gåvomedelsfond.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 19 Dnr 00008/2023  

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
stiftelsen Anders och Jonas Persson i Uvås 
jordbruksfond, mandatperioden 2023-2026 (3+2) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs  

 

Allan Cederborg (M) 

Kenneth Rimmenhorn (KD)  

Pär Nyberg (C) 

 

2. Till ersättare väljs  

Per Olov Persson (M) 

Kristoffer Hansson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter och ersättare ska göras till styrelsen för stiftelsen Anders 

och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Stiftelsen Anders och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 20 Dnr 00015/2023  

Val av ledamot och ersättare i Nätverket för strategiskt 
folkhälsoarbete Gävleborg (NSFG), mandatperioden 
2023-2026 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ledamot väljs Henrik Karlström (SD). 

 

2. Till ersättare väljs Lena Svahn (S).   

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamot och ersättare  i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete 

Gävleborg (NSFG), mandatperioden 2023-2026 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

NSFG 

Förtroendemannaregister 
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§ 21 Dnr 00013/2023  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB samt 
Inlandståget AB, från och med stämman 2023 till och 
med stämman 2027 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 

 

2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor för Inlandsbanan AB, 

Destination Inlandsbanan AB samt Inlandståget AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB, Inlandståget AB 

Förtroendemannaregister 
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§ 22 Dnr 00014/2023  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandskommuner ekonomisk förening, från och med 
stämman 2023 till och med stämman 2027 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 

 

2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor för Inlandskommuner 

ekonomisk förening.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Inlandskommuner ekonomisk förening 

Förtroendemannaregister 
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§ 23 Dnr 00429/2022  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Coompanion Gävleborg, från årsstämma 2023 till och 
med årsstämma 2027 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ombud väljs Marie Mill (LB). 

 

2. Till ersättare väljs Kennet Hedman (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor i Coompanion 

Gävleborg.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Coompanion  Gävleborg 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 24 Dnr 00430/2022  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Kommuninvest, från årsstämman 2023 till och med 
årsstämman 2027 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 

 

2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor i Kommuninvest.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Kommuninvest 

Förtroendemannaregister 
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§ 25 Dnr 00012/2023  

Val av representant och ersättare till Partnerskapet 
Fjällvägen, mandatperioden 2023-2026 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till representant väljs Pernilla Färlin (M). 

 

2. Till ersättare väljs Lena Svahn (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Val av representant och ersättare ska göras till Partnerskapet Fjällvägen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Partnerskapet Fjällvägen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 26 Dnr 00364/2022  

Val av representant till Sveriges Ekokommuner 2023-
2026 (1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till representant väljs Henrik Karlström (SD).  

Sammanfattning av ärendet 

Val av representant till Sveriges Ekokommuner ska göras.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslaget namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Sveriges Ekokommuner 

Förtroendemannaregister 
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§ 27 Dnr 00441/2022  

Val av representant till styrelsen för Biosfärområde 
Voxnadalen för 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Till representant väljs Jonny Mill (LB).  

Sammanfattning av ärendet 

Val av representant ska göras till styrelsen för Biosfärområde Voxnadalen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslaget namn. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Biosfärområde Voxnadalen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 1 Dnr 00004/2023  


Information från kommunchefen 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens nye näringslivs- och exploateringschef Anders Beigler 


presenterar sig. 


 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – detaljplanerna görs nu om, i samråd med Länsstyrelsen 


och Trafikverket.  


 


 Timmerterminal – hanteras under särskild punkt på dagordningen. 


 


 Hälsingeråd – Nästa Hälsingeråd 17-18/1. Byggnationer i strandnära 


lägen kommer att diskuteras. Alla kommuner vill ha ett möte med 


Länsstyrelsen i denna fråga. 


 


 Hälsingeuppdrag – Gemensam IT, Gemensam lön, E-arkiv. Tjänsten 


som transformationsledare gör man omtag på eftersom det inte fanns 


tillräckligt bra sökanden. Gemensam lön är nu i drift med ett 


gemensamt lönekontor, där Bollnäs kommun är huvudman. E-arkiv- 


jättelång  och stor fråga, fem av sex hälsingekommuner är nu 


anslutna till e-arkiv Dalarna som kommit långt i denna fråga.  


 


 Ägarsamråd AB Ljusdalshem och Ljusdal Energi AB– vid förra 


ägarsamrådet med AB Ljusdalshem diskuterades polisiär närvaro och 


trygghet. Vid ägarsamrådet för med Ljusdal Energi AB diskuterades 


verksamhetsområden för Vatten och Avlopp. En ny VA-plan måste 


tas fram kommer troligtvis för beslut under 2023. Kommunalt ansvar 


för förpackningar from 1 januari 2024. 


 


 Arbetsmarknadsforum – nästa möte den 16 februari. 


 


 Näringslivsforum – nästa möte den 26 januari.  
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Jonny Mill (LB) frågar om status på fiskodlingen på Bränta. Kommunchefen 


svarar att företaget har fått respittid januari månad ut.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 januari 2023 


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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§ 2 Dnr 00001/2023  


Delegationsordning för kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delegationsordningen godkänns.         


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen bygger på den 


delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 


att säkerställa en god delegering. I liggande förslag har en del tillägg och 


justeringar gjorts. Dessa ändringar är markerade med röd text. 


 


Tillägg är också gjort utifrån den ändrade organisationen där ansvaret för 


samhällsplaneringen flyttats från samhällsservicenämnden till kommun-


styrelsen. I delegationsordningen är detta markerat med grön text. 


 


Kommunchefens vidaredelegation 2023 finns med i ärendet för kännedom.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 29 december 2022 


Förslag till delegationsordning 


Kommunchefens vidaredelegation 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegations-


ordningen godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga enhetschefer 


Författningssamlingen 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


8(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 3 Dnr 00464/2022  


Firmatecknare enligt § 27 i reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun 
2023-2026 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Under mandatperioden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som 


 beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens 


 ordförande Pernilla Färlin eller vid förhinder för henne kommunstyrelsens 


 1:e vice ordförande Henrik Karlström eller av 2:e vice  ordförande  


 Lena Svahn. 


 


2.  Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av  


  biträdande kommunchef Mikael Björk, av förvaltningschef Lasse Norin, 


 av förvaltningschef Carina Bryngelsson, av förvaltningschef Kenneth 


 Forssell, av förvaltningschef Ingrid Sundström eller av ekonomichef  


 Eric Carlsson.           


Sammanfattning av ärendet 


I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 


skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ord-


föranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av 


anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 


som ska underteckna handlingarna.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-


förvaltningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga utsedda, Ekonomienheten 
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§ 4 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 


 miljoner kronor. 


 


2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 


 bolagen till 1 393 miljoner kronor. 


 


Komplettering: Följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 


a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 


 upp till högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, jämte därpå löpande 


 ränta och kostnader.  


b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 


 till högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 


 och kostnader. 


g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Energis låneförpliktelser 


 upp till högsta lånebelopp om 47 miljoner kronor, jämte därpå löpande 


 ränta och kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 


kommunen respektive koncernen. 


 


I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 


uppdelat i ramar för respektive bolag. 


 


Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 


beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 


omsättningar av lån med kommunal borgen.  


 


Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 december 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 5 Dnr 00065/2022  


Förslag från omsorgsnämnden att ändra 
ekonomistyrningsreglerna 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Omsorgsnämndens förslag att ändra ekonomistyrningsreglerna avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Mot bakgrund av att omsorgsnämnden i sin senaste månadsrapport (per 


oktober) prognostiserar en förhållandevis marginell negativ avvikelse (-0,4 


% eller 1,7 mnkr) har nämnden inkommit med ett förslag att kommun-


styrelsen ändrar ekonomistyrningsreglerna när det gäller reglerna för 


anställnings- och inköpsstopp. Stoppen föreslås inträda först när det är mer 


än marginell avvikelse. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att ändra de nya ekonomi-


styrningsreglerna. Antingen håller nämnden sin budget eller inte. Det finns 


inget mellanläge. Kommunen måste enligt lag upprätthålla en budget i 


balans och god ekonomisk hushållning. Det innebär nolltolerans mot budget-


underskott och att vi inte lever över våra tillgångar och gör av med pengar 


som inte finns. Dessutom framgår det tydligt av Ekonomistyrningsregler 


med tillhörande Tillämpningsanvisningar att anställnings- och inköpsstopp i 


princip innebär ett stopp för administrativt relaterade anställningar och 


inköp. Vidare att det går att medge undantag om det kan motiveras väl. 


Slutligen framgår det att stoppet tas bort så fort nämnden beslutar om 


åtgärder för att komma i balans. Mot denna bakgrund föreslår kommun-


styrelseförvaltningen att kommunstyrelsen avslår omsorgsnämndens förslag.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 december 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 23 november 2022, § 155 


Yrkanden 


Lena Svahn (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag att avslå omsorgsnämndens förslag.  
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Kristoffer Kavallin (MP): Bifall till omsorgsnämndens förslag.  


Propositionsordning 


 Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena Svahns m fl yrkande om att avslå 


omsorgsnämndens förslag.  


Protokollsanteckning 


Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden 
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§ 6 Dnr 00017/2023  


Hållbarhetskonferens 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun ska, tillsammans med Järvsörådet och Destination 


 Järvsö arrangera Järvsö Sustainable Tourism Summit. 


 


2.  Verksamheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta 


 fram en mer detaljerad budget och ett förslag på finansiering från Ljusdals 


 kommun till kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har tidigt identifierat hållbar turism som viktig prioritering 


för kommunens företag. Nästa naturliga steg i är att samla den kunskap som 


finns kring hållbar turistutveckling i kommunen och ge besöksnäringens 


parter – näringsliv, civilsamhälle, offentlighet – möjlighet att utbyta 


erfarenheter och snabba på omställning till ett mer hållbart samhälle.  


 


En konferens, med nordiskt fokus och i samverkan med nationella och 


regionala myndigheter, skulle bidra till att sätta kommunen på kartan och 


säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i framkant gällande hållbar 


turismutveckling.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022  


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD), Lena Svahn (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 


Kristoffer Kavallin (MP), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD), Maud 


Jonsson (L), Anna-Karin Zachrisson (C) och Kjell Israelsson (M): Bifall till 


förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 


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


Akt 


Verksamheten för Strategisk och Hållbar utveckling 
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§ 7 Dnr 00114/2021  


Information om fotbollshall och skridsko- och 
aktivitetshall 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


 


2. Kommunstyrelsen ska löpande få information om hur arbetet fortskrider.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 86 att fatta ett inriktnings-


beslut om att bygga en fotbollshall på Älvvallen över nuvarande konst-


gräsplan. 1,4 miljoner kronor anslås ur kommunens rörelsekapital för 


projektering och upphandling. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra 


ovanstående samt återkomma till kommunstyrelsen och därefter till 


kommunfullmäktige för slutligt beslut efter projektering och upphandling.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 101 att fatta ett 


inriktningsbeslut om att bygga en skridsko-  och aktivitetshall på Älvallen. 


Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område uppdras 


kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 2,8 miljoner kronor anslogs för 


projektering och upphandling. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra 


ovanstående samt återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter 


projektering och upphandling.  


 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Tidplanen för hallar på Älvvallen presenteras   


 


 Ljusdals IF, Ljusdals BK och Mittia är alla överens om att Älvvallen 


är ett lämpligt område 


 


 Geologiska undersökningar kommer att inledas på måndag nästa 


vecka.  


 


 Snart kommer ansvariga att titta på förslaget på hur man tycker att 


hallarna ska placeras, därefter kommer en bred dialog att inledas. 
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 Hur ska slutprodukten som ska beslutas av kommunfullmäktige höst 


se ut? Kommunchefen visar visionsskisser.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 101 


Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 86 


Yrkanden 


Jonas Rask Samuelsson (C): Kommunstyrelsen ska löpande få information 


om hur arbetet fortskrider.  


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 Jonas Rask 


Samuelssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen  
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§ 8 Dnr 00421/2022  


Biblioteksplan 2023-2026 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Biblioteksplan för Ljusdals kommun 2023-2026 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Bibliotekslagen från 2013 (SFS 2013:801) slår fast att varje kommun ska ha 


folkbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska huvudmän inom det allmänna 


biblioteksväsendet samverka, och varje kommun och region ska ha en 


politiskt antagen biblioteksplan som styrdokument för verksamheten.  


 


Den föregående biblioteksplanen förlängdes med ett år och gäller till och 


med 2022-12-31. Samhällsservicenämnden uppdrog åt biblioteket att ta fram 


en ny plan, i samverkan med en politisk referensgrupp bestående av 


nämndsordförande samt två ledamöter. Planen beskriver bibliotekets 


uppdrag, samverkansparter, organisation, verksamhet samt identifierar 


prioriteringar för planperioden. Var och en av dessa prioriteringar kopplas 


sedan till de prioriterade mål och kommunövergripande uppdrag som 


beslutats av kommunfullmäktige.  


 


Med biblioteksplanen som grund tas årligen en verksamhetsplan fram. Vid 


årets slut följs verksamhetsplanen upp, och redovisas för samhällsservice-


nämnden. Planen gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 


Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2025. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 23 november 2023, § 165 att 


biblioteksplanen för Ljusdals kommun 2023-2026 antas. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 november 2022 


Biblioteksplan 2023-2026 - förslag 7 november 2022 
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Yrkanden 


Irène Jonsson (S), Maud Jonsson (L), Lena Svahn (S), Jonny Mill (LB), 


Henrik Karlström (SD) och Anna-Karin Zachrisson (C):  Bifall till 


samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta  
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§ 9 Dnr 00402/2022  


Ljusdals aktivitetsplan för livsmedelsstrategin 2023-
2025- information 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsen anser sig informerade om aktivitetsplanen för år 2023.           


Sammanfattning av ärendet 


Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 


av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2021-01-25. Enligt beslutet ska 


en aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år. 


 


De övergripande målen i handlingsplanen är att produktionsvärdet för den 


totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030 


samt att sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 


procent till år 2030. 


 


Aktiviteterna har tagit fram av de verksamheter och tjänstepersoner som 


kommer att ha ansvar och bidragande funktioner för att utföra aktiviteterna 


under 2023. I aktivitetsplanen tydliggörs det hur aktiviteterna bidrar till 


uppfyllandet av målen i handlingsplan och Agenda 2030. Majoriteten av 


aktiviteterna kan genomföras inom ordinarie budget. Men aktiviteterna om 


att öka andelen närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel inom 


kostverksamheten kräver en ökad budget. 


 


Arbetet med handlingsplanen för livsmedelsstrategin skrivs in och följs upp i 


verksamhetsplanen för 2023.   


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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§ 10 Dnr 00077/2020  


Motion från Ingela Gustavsson m fl (V) gällande 
utredning om sänkt arbetstid med bibehållen lön 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ingela Gustavsson, Oscar Löfgren och Yvonne Oscarsson, samtliga (V), har 


lämnat en motion där de föreslår att Ljusdals kommun utreder och ger 


förslag på ytterligare verksamheter som skulle kunna sänka arbetstiden med 


bibehållen lön. 


 


Motionärerna skriver att det på Individ- och familjeomsorgen nu är 


permanent med 7-timmars arbetsdag. Från början var det ett projekt för att 


undersöka om det skulle fungera med sänkt arbetstid. Syftet med att förkorta 


arbetstiden var att skapa bättre förutsättningar för god återhämtning och 


därigenom god kvalitet. Det man dessutom ville uppnå var att Ljusdals 


kommun skulle bli en attraktivare arbetsgivare, minska stressen samt att 


sänka sjuktalen. 


 


Till projektet knöts två följeforskare från Region Gävleborg. Följeforskarna 


menar att en organisation mår gott av att vara medarbetardriven, tillitsstyrd 


och samarbetande för att ge bästa möjliga förutsättningar. Vi tror att dessa 


egenskaper alltid är positiva och att de är en förutsättning för ett lyckosamt 


förändringsarbete.  


 


Eftersom 7-timmars arbetsdag nu, bevisligen, fungerar på IFO, vill 


motionärerna att Ljusdals kommun ger möjlighet till att fler medarbetare får 


möjlighet till bättre återhämtning, minskad stress och sänkta sjuktal. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2022, § 28 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
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Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det i en kommun, som i alla 


organisationer, finns en mängd arbetsuppgifter som ska genomföras. För att 


genomföra arbetsuppgifterna har personal anställts som sammanlagt arbetar 


ett visst antal timmar.  


 


Med sänkt arbetstid (kortare arbetsdagar) kommer färre arbetade timmar 


genomföras. För att då klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen 


fler personer anställas eller effektiviseringar genomföras. Ett annat alternativ 


är att vissa arbetsuppgifter inte genomförs.     


               


Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprätthållas med andra 


verktyg än kortare arbetstid. 


 


Därmed föreslår kommunchefen att motionen avslås. 


            


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionärerna 


föreslår att en utredning genomförs som ger förslag på verksamheter som 


skulle kunna sänka arbetstiden med bibehållen lön, på liknande sätt som 


inom Individ och familjeomsorgen där 7 –timmars arbetsdag har införts. 


 


Med sänkt arbetstid kommer färre arbetande timmar genomföras. 


 


För att klara av samtliga arbetsuppgifter behöver antingen fler personer 


anställas eller effektiviseringar genomföras. 


 


Bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö behöver upprättas med andra 


verktyg än kortare arbetstid. 


 


Därmed föreslår ordföranden att motionen ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 7 december 2022, § 178 att motionen bifalles. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 178 


Förslag till beslut 18 november 2022 


Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020 § 28 


Motion 18 februari 2022 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


22(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Yrkanden 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Maud Jonsson (L), Roger Kastman (KD), 


Henrik Karlström (SD), Jonas Rask Samuelsson (C) och Kjell Israelsson 


(M): Motionen ska avslås.  


 


Kristoffer Kavallin (MP): Motionen ska bifallas.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 


bifaller Lena Svahns m fl yrkande.  


Reservation 


Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet. 


 


Protokollsanteckning 


 


Solande Nordh (C) vill ha följande antecknat till protokollet: Jag anser att 


kommunen ska jobba färdigt med projektet Sunt arbetsliv innan man gör 


någon förändring i organisationen för omsorgsnämnden. Det blir för många 


projekt som läggs på organisationen, det är viktigt att man  gör klart 


projekten först och utvärderar. Sedan rapportera upp till politiken. 
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§ 11 Dnr 00452/2022  


Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 i 
Järvsö "Bostäder vid Skolbacken" - antagande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö ”Bostäder vid 


 Skolbacken” antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett område avsett för bostäder av 


fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 


bebyggelse på Öjebergets norra del. Planområdet ligger på Öjebergets norra 


sida mellan Alpvägen i öster och skidnedfarten Skolbacken i väster. 


Planområdet medger 22 nya bostäder, varav 18 i flerbostadshus och övriga i 


friliggande tvåbostadshus av fritidshuskaraktär. 


 


Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 


2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050. 


 


Planförslaget var föremål för samråd under perioden 6 juni 2022 till 7 juli 


2022 samt granskning under perioder 9 november 2022 till 30 november 


2022. Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredo-


görelse samt ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats med 


anledning av inkomna synpunkter. Till planen finns en geoteknisk utredning 


samt en dagvattenutredning.   


 


Länsstyrelsen avser inte att överpröva planen enligt granskningsyttrande 30 


november 2022. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 13 december 2022, § 184 att detaljplanen 


antas. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 184 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 


Antagandehandlingar 1 december 2022 
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Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till samhälls-


servicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden 
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§ 12 Dnr 00453/2022  


Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser inom Räddningstjänstens område 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 


 godkänns. 


 


2.  Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 


 


3.  Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 


 underteckna avtalet.  


Sammanfattning av ärendet 


Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 


förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 


förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 


såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 


om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 


regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 


och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  


 


Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 


planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 


högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 


brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 


 


För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-


heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 


förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-


förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 


Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 


2022. 


 


Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 


hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 
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blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-


hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 


identifierat frågor som behöver utvecklas.  


 


De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 


samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 


från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 


lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 


den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 


arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  


 


I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 


taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 


struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 


resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 


utredas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 13 december 2022 § 187 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 


Avtal om samverkan 5 december 2022 


 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irène Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 13 Dnr 00448/2022  


Utredning dagvatten i Järvsö 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Upphandlat anbud för utredningen om dagvatten i Järvsö antas.  


 


2.  500 000 kronor tillskjuts till utredningen. Medlen tas från 


 kommunstyrelsens utvecklingsreserv.         


Sammanfattning av ärendet 


Det finns en identifierad problematik kring dagvatten och spillvatten i 


Järvsö, vilket gör att Ljusdals kommun och Ljusdal Energi AB tillsammans 


ser över situationen för att planera åtgärder.  


 


Det finns idag problem med fel anslutningar av dagvatten, dagvatten som är 


kopplade till spillvattennätet som i sin tur förorsakar höga flöden till Va-


systemet och tar därmed onödig kapacitet i ledningar och reningsverk. 


 


Ingen helhetsbild har tagits fram över dagvattensituationen. Omhänder-


tagande av dagvatten hanteras separat i varje detaljplan, men ingen över-


gripande strategi eller modell för hantering nuvarande och tillkommande 


dagvatten finns. 


 


Arbetsgruppen som består av tjänstepersoner från både Ljusdals kommun 


och Ljusdal Energi AB har tillsammans tagit fram en projektbeställning och 


från denna har ett förfrågningsunderlag för ett anbud tagit fram. Det inkom 


två anbud för att göra denna utredning. Arbetsgruppen har gemensamt 


kommit fram till en part att samarbeta med. Arbetet kommer att påbörjas 


under januari och ska vara färdigt senast den 30 november 2023 och ska 


utmynna i en slutrapport samt även en populärversion. 


 


Rapporten kommer att ha identifierat åtgärder för att möjliggöra fortsatt 


utveckling av Järvsö. Arbetsgruppen kommer att analysera rapporten för att 


identifiera vilka åtgärder som är av störst allmänt intresse att genomföra 


samt vilka som eventuell kan vara översättningsbara till andra delar av 


kommunen.  
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Måluppfyllelse 


Denna utredning behöver göras för att få kunskap om belastningen på 


reningsverket i Järvsö. Denna kunskap behövs för att arbeta vidare mot 


fullmäktiges prioriterade mål 11, hållbara städer och samhällen, och 


uppdraget om att kommunen ska uppnå 20 000 innevånare 2030.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 15 december 2022 


Projektbeställning- hantering av dagvatten Järvsö 


Karta dagvatten i Järvsö    


Yrkanden 


Lena Svahn (S), Jonas Rask Samuelsson (C), Jonny Mill (LB) och Kjell 


Israelsson (M): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 


Ekonomienheten (CB) 
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§ 14 Dnr 00447/2022  


Markköp Kläppa 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunen köper fastigheterna Kläppa 3:8 och Kläppa 3:9 för 


 tillsammans 2 miljoner kronor enligt köpekontrakt. 


 


2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått möjlighet att förvärva för Ljusdals tätorts framtida 


utbyggnad strategisk mark. Fastigheterna är Kläppaängarna 3:8 och 


Kläppaängarna 3:9 om totalt ca 3,3 hektar och förhandlat pris är två miljoner 


kronor vilket motsvarar ca 60: -/m2. 


 


Kommunchefen föreslår att kommunen köper fastigheterna för tillsammans 2 


miljoner kronor enligt köpekontrakt och att medel anvisas ur kommunens 


rörelsekapital. 


 


Jäv 


 


Henrik Karlström (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 


ärendet. I hans ställe inträder Marie-Louise Hellström (LB).             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 12 december 2022 


Kartbilaga 


Köpeavtal 


Yrkanden 


Lena Svahn (S), Kjell Israelsson (M), Irène Jonsson (S), Jonas Rask 


Samuelsson (C) och Roger Kastman (KD): Bifall till förslaget. 


 


Mötet ajourneras. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Ekonomienheten  
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§ 15 Dnr 00036/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 49-52. 


 


Samtliga beslut  finns tillgängliga vid sammanträdet.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 


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 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


32(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 16 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 


denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 


protokoll som är aktuella är: 


 


 Ljusdal Energikoncern styrelsemöte 22 november 2022  


 


 AB Ljusdalshem styrelsemöte30 november 2022 


 


 Inköp Gävleborg direktionsmöte 9 december 2022 


 


 Omsorgsnämnden 14 december 2022 


 


 Samhällsservicenämnden 13 december 2022  


 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 20 december 2022            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


33(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 17 Dnr 00007/2023  


Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, tillika personalutskott samt budget-
beredning, samt val av ordförande och 1:e vice 
ordförande, mandatperioden 2023-2026 (5+5) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ledamöter väljs 


 


Pernilla Färlin (M) 


Henrik Karlström (SD) 


Jonny Mill (LB) 


Lena Svahn (S)  


Jonas Rask Samuelsson (C) 


 


2. Till ersättare väljs 


 


Lars Molin (M) 


Jens Furuskog (SD) 


Henrik Estander (L) 


Iréne Jonsson (S)  


Kiki Furstedt (V) 


 


3. Till ordförande väljs Pernilla Färlin (M). 


 


4. Till vice ordförande väljs Henrik Karlström (SD). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 


personalutskott samt budgetberedning, samt val av ordförande och 1:e vice 


ordförande ska göras. 


 


Enligt krisledningsnämndens reglemente ska arbetsutskottets ledamöter och 


ersättare vara krisledningsnämnd. Representanter till krisledningsnämnden 


valdes vid kommunfullmäktiges möte i december.  







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


34(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


KSAU 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


35(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 18 Dnr 00016/2023  


Val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande i 
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond år 2023-
2026 (3+3) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ledamöter väljs 


 


Torsten Hellström (LB) 


Roger Kastman (KD) 


Solange Nordh (C) 


 


2. Till ersättare väljs  


Marie-Louise Hellström (LB) 


Mona Änges (KD) 


Ytterligare val av 1 ersättare ska göras på nästkommande sammanträde.  


 


3. Till ordförande väljs Torsten Hellström (LB). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ledamöter, ersättare samt ordförande ska göras för Olof Erikssons i 


Rångstra Gåvomedelsfond.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


36(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 19 Dnr 00008/2023  


Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
stiftelsen Anders och Jonas Persson i Uvås 
jordbruksfond, mandatperioden 2023-2026 (3+2) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ledamöter väljs  


 


Allan Cederborg (M) 


Kenneth Rimmenhorn (KD)  


Pär Nyberg (C) 


 


2. Till ersättare väljs  


Per Olov Persson (M) 


Kristoffer Hansson (S) 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ledamöter och ersättare ska göras till styrelsen för stiftelsen Anders 


och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Stiftelsen Anders och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


37(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 20 Dnr 00015/2023  


Val av ledamot och ersättare i Nätverket för strategiskt 
folkhälsoarbete Gävleborg (NSFG), mandatperioden 
2023-2026 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ledamot väljs Henrik Karlström (SD). 


 


2. Till ersättare väljs Lena Svahn (S).   


Sammanfattning av ärendet 


Val av ledamot och ersättare  i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete 


Gävleborg (NSFG), mandatperioden 2023-2026 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


NSFG 


Förtroendemannaregister 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


38(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 21 Dnr 00013/2023  


Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB samt 
Inlandståget AB, från och med stämman 2023 till och 
med stämman 2027 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 


 


2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor för Inlandsbanan AB, 


Destination Inlandsbanan AB samt Inlandståget AB.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB, Inlandståget AB 


Förtroendemannaregister 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


39(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 22 Dnr 00014/2023  


Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandskommuner ekonomisk förening, från och med 
stämman 2023 till och med stämman 2027 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 


 


2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor för Inlandskommuner 


ekonomisk förening.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Inlandskommuner ekonomisk förening 


Förtroendemannaregister 


 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


40(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 23 Dnr 00429/2022  


Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Coompanion Gävleborg, från årsstämma 2023 till och 
med årsstämma 2027 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ombud väljs Marie Mill (LB). 


 


2. Till ersättare väljs Kennet Hedman (M). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor i Coompanion 


Gävleborg.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Coompanion  Gävleborg 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


41(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 24 Dnr 00430/2022  


Val av ombud och ersättare till årsstämmor i 
Kommuninvest, från årsstämman 2023 till och med 
årsstämman 2027 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till ombud väljs Pernilla Färlin (M). 


 


2. Till ersättare väljs Henrik Karlström (SD). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av ombud och ersättare ska göras till årsstämmor i Kommuninvest.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Kommuninvest 


Förtroendemannaregister 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


42(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 25 Dnr 00012/2023  


Val av representant och ersättare till Partnerskapet 
Fjällvägen, mandatperioden 2023-2026 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till representant väljs Pernilla Färlin (M). 


 


2. Till ersättare väljs Lena Svahn (S). 


Sammanfattning av ärendet 


Val av representant och ersättare ska göras till Partnerskapet Fjällvägen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Partnerskapet Fjällvägen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


43(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 26 Dnr 00364/2022  


Val av representant till Sveriges Ekokommuner 2023-
2026 (1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till representant väljs Henrik Karlström (SD).  


Sammanfattning av ärendet 


Val av representant till Sveriges Ekokommuner ska göras.     


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslaget namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Sveriges Ekokommuner 


Förtroendemannaregister 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


44(44) 


Datum 


2023-01-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00441/2022  


Val av representant till styrelsen för Biosfärområde 
Voxnadalen för 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Till representant väljs Jonny Mill (LB).  


Sammanfattning av ärendet 


Val av representant ska göras till styrelsen för Biosfärområde Voxnadalen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslaget namn. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Biosfärområde Voxnadalen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 


 







