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§ 92 Dnr 00061/2019  

Information från kommunchefen 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar:  

 

 Timmeromlastning och Östernäs- ingen ny information. Diskussion 

sker i kommunstyrelsen kring plan för demensboende på Östernäs 

och behov av ansvarig projektledare för hela Östernäs.  

 

 Kommunstyrelsen har önskat månadsuppföljningar. Biträdande 

kommunchefen visar ett förslag på hur kommunstyrelsen skulle 

kunna följa upp våra kostnadsdrivare. Kommunstyrelsen ges exempel 

på aktiviteter/nyckeltal som är kostnadsdrivare:  

 

o Planerad tid hemtjänsttimmar 

o Antal hemtjänstkunder 

o Sjukfrånvaro 

o Vinterväghållning 

o Lönesumma exkl PO 

o Befolkning (SCB) 

o Hvb 

o Kostnad hvb 

o Familjehem 

o Kostnad familjehem 

o Försörjningsstöd 

 

Kommunstyrelsen är positiv till förslaget till månadsuppföljningar.           

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 93 Dnr 00018/2019  

Budget 2020 och ELP 2021-2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Förslag till budgetramar 2020 samt ELP 2021-2022 för 

 kommunstyrelseförvaltningen godkänns.  

 

2.  Förslag till investeringsramar 2020 samt ELP 2021-2022 för    

     kommunstyrelseförvaltningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Drift 

 

För kommunstyrelseförvaltningen föreslås en oförändrad budgetram utifrån 

beslutad ELP 2020-2021. För 2022 föreslås en oförändrad budgetram dock 

med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat ökade behov kommande år 

motsvarande kostnadsökningar om ca 1,9 miljoner kronor från år 2020. 

Förvaltningen föreslår att de ökade behoven ska hanteras genom 

omprioriteringar inom beslutad ELP 2020-2021. 

 

Budgetramarna påverkas av anslaget till NärLjus varpå eventuella beslut om 

förändringar av NärLjus påverkar kommunstyrelseförvaltningens budget.  

 

Investeringar 

 

För kommunstyrelseförvaltningen föreslås investeringsramar enligt ELP 

2020-2021 samt oförändrad ram för 2022. För att kommunstyrelseför-

valtningen ska kunna göra en rimlig bedömning av investeringsbehoven 

behöver framförallt utbildningsnämnden fatta beslut gällande skolstrukturen 

i Ljusdals kommun. De stora investeringarna återfinns inom skolans 

verksamheter.  

 

Sören Görgård (C) meddelar att Valiansens medlemmar inte deltar i beslutet.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Budgetberedningen 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

8(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 00085/2018  

Budget 2019, ELP 2020-2021 - begäran från 
samhällsservicenämnden om att nämndens budget 
utökas med 361 000 kronor för att täcka kostnaden för 
nämnden. 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Samhällsservicenämndens förslag om utökad budgetram med 361 000 

 kronor för att täcka kostnaden för nämnden avslås.           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden har vid sammanträde 2019-02-26  beslutat att 

föreslå att kommunstyrelsen fattar beslut om att utöka nämndens budgetram 

med 361 000 kronor för att täcka dess kostnader. 

 

Nämndens ordförande anför att budgeten för nämnden grundades på ett 

antagande om att ordföranden i samhällsservicenämnden också skulle vara 

vice ordförande i kommunstyrelsen. Därför har samhällsservicenämnden fått 

361 000 kronor för litet i budgetram. Samhällsnämnden äskar hos 

kommunstyrelsen om utökad ram med 361 000 kronor.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 15 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 1 april 2019 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 17 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 
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§ 95 Dnr 00074/2019  

Regleringsfonder 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Bygdemedel 2019 från regleringsfonder fördelas enligt följande: 

 

Sveg-Laforsen regleringsfond 

Kårböle Skoter/VOF 50 000 kr 

Färila Hembygdsförening 56 363 kr 

Kårböle Idrottsförening 13 631 kr 

Kårböle byalag 25 125 kr 

Färilarevyn   15 400 kr 

Färila Skoterklubb 16 992 kr 

Summa                             177 511 kr 

 

Dåasen regleringsfond 

Loos-Hamra Skoterklubb 11 018 kr 

Loos Skytteförening 11 017 kr 

Summa  22 035 kr 

 

Stora Hamrasjöns regleringsfond 

Loos Hamra skoterklubb 14 376 kr 

Loos Skytteförening 14 376 kr 

Summa  28 752 kr  

 

Arbråsjöarnas regleringsfond 

Säljesta Vägsamfällighet 97 245 kr 

Järvsö jakt och sport 30 000 kr 

Järvsö FVOF  15 000 kr 

Järvsö Prideförening 50 000 kr 

Järvsö Båtklubb 37 000 kr 

Summa                            229 245 kr 
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Hennans regleringsfond 

Ramsjö Bygderåd 26 525 kr 

Hennan IK   19 258 kr 

Summa  45 783 kr       

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 

de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, det vill säga Sveg-

Laforsens, Dåasens, Stora Hamrasjöns, Arbråsjöarnas samt Hennans 

regleringsfonder, samt aktuell behållning i respektive fond.  

 

Kommunen har därefter översänt materialet till berörda byaråd för dessa att 

prioritera bland ansökningarna samt att motivera föreslagna fördelningar. 

 

Byaråden har efter sina respektive beredningar inkommit med skrivelser om 

förslag till fördelning och medföljande motiveringar. 

 

Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel baserat på respektive 

byalags prioriteringar upprättats. Vid motstridiga prioriteringar från byalag 

har förslag till fördelning av regleringsmedel sammanjämkats av kommunen.           

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 17 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 9 april 2019 

Sammanställningar prioriteringar efter remiss 2 april 2019 

Förslag från remissinstanser 

Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 18 februari 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen (skickad tidigare) 
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§ 96 Dnr 00064/2019  

Remiss gällande "Lite mer Lika" - Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Förslaget till remissvar avseende kostnadsutjämningsutredningen

 godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet skickade den 8 februari 2019 ut Håkan Sörmans 

utredning om Kostnadsutjämning (SOU 2018:74) på remiss. Alla kommuner 

och regioner är remissinstanser. Remisstiden går ut den 17 maj 2019. 

Utredaren menar att med en snabb beredning av regeringskansliet kan 

förslaget införas från och med 2020. I förslaget till remissvar på utredningen 

om kostnadsutjämning ansluter sig Ljusdals kommun till SKL:s uppfattning 

om att socioekonomisk kompensation även bör ingå i modellen för 

förskoleklass och grundskola på motsvarande sätt som för förskole- och 

fritidsmodellen. Socioekonomisk kompensation hanteras därigenom i ett och 

samma system.  

             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 16 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 april 2019 

Förslag till remissyttrande 2 april 2019 

Ljusdals kommun Kostnadsutjämningsutredningen 

SOU 2018:74 "Lite mer lika"  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Finansdepartementet (yttrande) 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

12(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 00423/2018  

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med 
personal- och kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Yttrandet skickas till revisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har lämnat en granskning gällande personal- och 

kompetensförsörjning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 7 februari 2019 lämnat 

förslag till yttrande till revisorerna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 27 februari 2019, § 42 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 13 

Kommunstyrelsens protokoll 27 februari 2019, § 42 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 13 februari 2019 

Revisionens skrivelse 15 oktober 2018 

Granskningsrapport 15 oktober 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Revisorerna (protokoll och yttrande) 
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§ 98 Dnr 00163/2019  

Försäljning av Pårsgatan 3 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Begäran från Ljusdal Energiföretag AB om att få sälja fastigheten med 

 adress Pårsgatan godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Energiföretag AB har beslutat att sälja fastigheten på Pårsgatan 3. 

Utifrån ägardirektiv ska bolaget vid större försäljning av fast egendom 

bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan försäljning 

genomförs.  

 

Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse att han inte ser något intresse för 

kommunen att förvärva fastigheten och inget som talar emot att Ljusdal 

Energiföretag AB ska få sälja fastigheten.  

 

Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner begäran från 

Ljusdal Energiföretag AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 16 april 2019 

Protokoll från Ljusdal Energiföretag AB  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energiföretag AB 
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§ 99 Dnr 00047/2019  

Verksamhetsberättelse 2018 för Olof Erikssons i 
Rångstra Gåvomedelsfond 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond har lämnat 

verksamhetsberättelse för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 3 april 2019, § 1 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 april 2019 

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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§ 100 Dnr 00424/2018  

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Samhällsserviceförvaltningen anslås upp till maximalt 300 000 kronor 

 (för anlitande av konsult till utredning av föroreningssituationen på östra 

 Östernäs, inom nuvarande detaljplan för idrott, handel och kontor. 

 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att detaljplanera den östra delen av Östernäs 11:4 med flera 

pågår enligt beslut i samhällsutvecklingsutskottet den 16 oktober 2018, § 

113.          

 

För att undersöka förutsättningarna för känslig markanvändning behöver 

föroreningssituationen i området utredas. Området har sedan tidigare varit 

planlagt för industri och en sågverksamhet pågick på området mellan 1886 - 

1990. Omfattande miljötekniska markundersökningar har utförts i den västra 

delen av fastigheten. I den östra delen är undersökningarna begränsade till ett 

fåtal provtagningspunkter. Dessa har dock visat på förekomst av förorenin-

gar över de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Den 

miljötekniska markundersökningen ska ge en bild av föroreningssituationen 

och risken för människor att permanent vistas inom området.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 mars 2019, § 47 

Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse 13 mars 2019 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2018, § 113 

Yrkanden 

Bertil Asplund (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Asplunds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomienheten (CG och KA) 
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§ 101 Dnr 00144/2019  

Verksamhetsredovisning kostservice 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kostchef Maria Persson ger en redovisning gällande verksamheten 

Kostservice. 

 

Kostservice i siffror: 

 

 nollbudgeterad verksamhet som omsätter ca 30 miljoner kronor 

 42 medarbetare 

 totalt produceras ca 2 000 skolportioner/skoldag 

 tillagningskök vid Järvsö skola, Färila skola och Furugården 

 produktionskök vid centralköket 

 centralköket producerar ca 80 förskoleportioner/vardag 

 centralköket producerar ca 800 omsorgsportioner/vardag 

 centralköket producerar och packar ca 200 matlådor/vardag 

 dietkök- specialkoster 

 centralköket levererar kyld mat till fem mottagningskök som tillhör 

kostservice 

 centralköket levererar kyld mat till tio mottagningskök (tillhör ej 

kostservice) 

 

Vad är på gång inom Kostservice? 

 

 matsvinnsprojekt 

 ekologiskt och närproducerat 

 två rätter på skolmatsedeln, varav ett vegetariskt 

 måltider och måltidsmiljöer- koststrateg 

 kommunal samordnad varudistribution 

 kostnadseffektivitet inom kostservice- översyn 

 digitaliserad egenkontroll- Anticimex 

 kostutredningen 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 102 Dnr 00090/2019  

Rapportering av genomförande av Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram 2016-2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen om kommunens åtgärdsarbete godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Åtgärdsprogrammet för kommuner omfattar åtta åtgärder som berör olika 

förvaltningar. Årsrapporteringen är indelad i nedanstående fyra delar: 

 

1. Miljötillsyn 

2. Dricksvattenskydd och vattenuttag 

3. Fysisk planering 

4. Dagvatten och vatten-avloppsplaner 

 

Svaren har inhämtats från miljöenheten, plan- och byggenheten och Ljusdal 

Energi AB och har presenterats i enkäten. 

 

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Programmet riktar åtgärder till centrala 

myndigheter, länsstyrelser och kommuner.  Utöver att genomföra de 

myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och 

kommunerna årligen rapportera hur man arbetar med miljökvalitetsnormen 

för vatten. 

 

Syftet med rapporteringen är att ge vattenmyndigheterna möjligheten att 

följa framstegen i åtgärdsarbetet och förbättra kopplingen till effekter i 

miljön. Årsrapporteringen behövs också för att Sverige ska kunna genomföra 

rapporteringen av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 31 

Enkät- frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas genomförande 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 103 Dnr 00364/2018  

Begäran från Stråsjö Bygdegårdsförening om ändrade 
villkor för före detta Stråsjö skola  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun frånsäger sig rätten att återfå Stråsjö Bygdegårds-

 förening.  

Sammanfattning av ärendet 

Stråsjö bygdegårdsförening har 27 augusti 2018, genom vice ordförande Kaj 

Säfström lämnat in en skrivelse till kommunen. I skrivelsen önskar man att 

kommunen frånsäger sig de krav och begränsningar som finns i gåvobrevet. 

 

Efter begäran vid ett möte med föreningsmedlemmar skickades ett 

förtydligande in till kommunen 6 november 2018. I förtydligandet påpekar 

man bland annat att viljan att satsa ideellt arbete och pengar bland 

föreningens medlemmar är obefintligt så länge begränsningarna i gåvobrevet 

kvarstår. 

 

I skrivelsen förslår man även att ett alternativ skulle vara att gåvobrevet görs 

om till ett köpebrev och föreningen får köpa fastigheten för en symbolisk 

summa. 

 

Stråsjö bygdegårdsförening har lämnat in en skrivelse gällande ett gåvobrev 

antaget av kommunstyrelsen den 14 augusti 1979, § 468. 

 

I skrivelsen önskar man att kommunen frånsäger sig krav och begränsningar 

enligt nedan. 

 

Stycket lyder: "För överlåtelsen gäller att föreningen, i enlighet med antagna 

stadgar, icke äger avhända sig den överlåtna fastigheten utan kommunens 

medgivande och att fastigheten skall återgå i kommunens ägo därest 

föreningen upplöses och Ljusdals kommun gör anspråk på att återfå 

densamma". 

 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 16 

oktober 2018 som beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för 

ytterligare utredning. 
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Efter ett möte med företrädare för föreningen gjordes en överenskommelse 

att bygdegårdsföreningen skulle inkomma med ett förtydligande om 

anledningen till att gåvobrevets innehåll är en begränsning. Vidare skulle det 

vid en extra föreningsstämma beslutas om att detta är föreningens vilja. 

 

Förtydligande har lämnats in till kommunen 6 november 2018 samt ett 

mötesprotokoll 14 januari 2019. 

 

I förtydligandet förklarar man att det är i princip omöjligt att få 

medlemmarna att ställa upp ideellt och ekonomiskt så länge begränsningarna 

finns i gåvobrevet. Vidare så tycker man att Stråsjö bygdegårdsförening 

borde likställas med andra föreningar som fått köpa gamla skolor för en 

symbolisk summa. Man har i skrivelsen även redovisat de investeringar som 

skett de senaste fem åren samt vilka investeringar som föreligger. 

 

I mötesprotokollet har man förtydligat begäran om ändring i gåvobrevet samt 

angett ett alternativ att ändra gåvobrevet till ett köpebrev där föreningen får 

köpa fastigheten för en symbolisk summa.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 19 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 mars 2019 

Förtydliganden, protokoll mm 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2018 

Begäran från Stråsjö Bygdegårdsförening 27 augusti 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Stråsjö Bygdegårdsförening 
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§ 104 Dnr 00460/2018  

Skrivelse från Ljusdals Flygklubb gällande mark för 
flygfältet på Forsnäset 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunchefen får i uppdrag att teckna ett längre arrendeavtal med 

 Ljusdals Flygklubb gällande mark för flygfältet på Forsnäset.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Flygklubb har idag ett arrendeavtal som löper ut 31 december 2019. 

Flygklubben önskar nu köpa marken av kommunen för en symbolisk 

summa. Närljus samt samhällsserviceförvaltningen anser att ett längre 

arrendeavtal är att föredra för att ge flygklubben goda förutsättningar för att 

utveckla verksamheten. 

 

För att säkra långsiktigheten bör kommunen fortsatt vara ägare av marken. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 21 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 april 2019 

Remissvar samhällsserviceförvaltningen 6 mars 2019 

Remissvar Närljus 28 februari 2019 

Skrivelse från Ljusdals Flygklubb 2 november 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Stina Berg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Ljusdals Flygklubb 
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§ 105 Dnr 00140/2019  

Väghållaransvar i Ljusdals kommun- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet.  

 

2. Strategin kommer upp som beslutsärende vid nästkommande    

     sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun sköter en hel del enskild väg där juridisk väghållare är en 

förening, som inte längre är aktiv. Kommunfullmäktige fattade 1972 beslut 

om att vägföreningarna i Färila, Järvsö, Los och Ramsjö skulle skötas av 

kommunen. Samtidigt togs beslut om att Hybo och Tallåsen skulle skötas av 

föreningar, vilket aldrig genomfördes. Det innebär att kommunen sköter 

enskilda vägar trots att fullmäktigebeslut anger att det inte ska skötas.  

 

Samhällsserviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett 

väghållaransvarsfrågan och kommit fram till att det inte är juridiskt rätt att 

fortsätta med dagens väghållning. För att kunna stå som väghållare bör 

detaljplaner upprättas för de vägar som ska ingå i det kommunala vägnätet. 

Därmed är det dags att peka ut vilka vägar som faktiskt ska ingå i det 

kommunala vägnätet, vilket lämpligast görs genom en detaljplaneprocess. 

För att kunna inleda detta arbete behöver kommunfullmäktige anta ett nytt 

strategiskt beslut gällande kommunalt väghållningsansvar.  

 

Samhällsservicenämnden föreslår 26 mars 2019, § 38 att strategi för 

väghållaransvar antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 mars 2019, § 38 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 mars 2019 

Strategi för väghållningsansvar 14 mars 2019 

Väghållaransvar 1.0, 14 februari 2019 

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 106 Dnr 00108/2019  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018 

Kommunstyrelsens förslag:  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns.  

 

2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har överlämnat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2018. Revisorerna för kommunalförbundet har överlämnat 

revisionsberättelse för 2018. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 

2018 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

Vd Lina Haglund informerar också om framtiden för Inköp Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 23 april 2019 

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningen godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 107 Dnr 00101/2019  

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten - 
gemensam finansiering 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska delta i det av Sveriges kommuner och landstings 

 (SKLs) rekommenderade gemensamma finansiering av ett mer samlat 

 system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

I varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den 

bästa kunskapen. SKL och kommunerna arbetar gemensamt med nationell 

kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och 

evidensbaserad. 

 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga 

kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd 

till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap. 

 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar 

kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för 

att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, 

brukarundersökningar med mera) och nationell samordning till en kostnad av 

maximalt 19,5 miljoner kronor årligen vilket innebär cirka 1,95 kronor per 

invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

 

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS, 

Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett 

partnerskap mellan den regionala och nationella nivån. 

 

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog 

och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad 

kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare 

kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och 

evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker 

stöd via socialtjänsten.  
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I Gävleborg arbetar socialchefernas nätverksgrupp med dessa frågor och när 

det kommer nationella direktiv skapar detta nätverk arbetsgrupper för att titta 

vidare på frågan bland annat ur konsekvensperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 24 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll, 19 mars 2019, § 110 

Socialtjänstens behov av kunskapsstöd - en kartläggning 2018 - SKL 

Att styra med kunskap om resultat SKL, 14 februari 2019 

Rekommendation till kommunen om gemensam finansiering, 6 mars 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

SKL (se anvisning) 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

28(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 00144/2019  

Verksamhetsredovisning Stenegård, Svedbovallen och 
Fågelsjö Gammelgård 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Charlotta Netsman informerar om: 

 

 Stenegård 2019 

 Svedbovallen 

 Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening 

 

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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§ 109 Dnr 00146/2019  

Information om ansökan om projektstöd- ny 
affärsmodell för lokala livsmedelskretslopp 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektutvecklare Roland Hamlin informerar om att kommunen till 

Jordbruksverket inlämnat en ansökan om projektstöd gällande ny 

affärsmodell för lokala livsmedelskretslopp.  Jordbruksverket har utlyst 20 

miljoner kronor för 8-12 pilotprojekt.  

 

Det finns en pågående process med KOSAVA (kommunalt samordnad 

varudistribution) som har genomförts i många kommuner.  

 

Representanter från Ljusdals kommun kommer att delta i en utbildning i 

KOSAVA som syftar till att ta fram beslutsförslag om KOSAVA. 

 

Projektidè: 

Syfte: Ny modell för livsmedelslogistik som främjar så lokalt kretslopp som 

möjligt. 

Fas 1 Undersöka KOSAVA för Ljusdals kommuns del. 

Fas 2 Inventera möjligheten till fler lokala kretslopp 

Nyskapande: Samordning av kommunal och privat logistik är inte prövad 

tidigare och kan kanske vara en möjlighet att få bidrag. 

Projektet kommer att leda till vägval och beslutsförslag längre fram.  

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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§ 110 Dnr 00171/2019  

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom 
år 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommuns kulturstipendium 2019 tilldelas Historier från 

 Hälsingland, Robert Fors och Victor Hansson 

 

2.  Ljusdals kommuns kulturdiplom 2019 tilldelas Marie Richardsson 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra 

förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden. 

 

Kulturstipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar 

som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har särskild 

anknytning till kommunen. 

 

Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom 

samhällsservicenämnden. Den totala stipendiesumman uppgår till 25 000 

kronor.  

 

Ett kulturdiplom i form av ett konstverk delas också ut. 

 

Endast en nominering  har inkommit vid ansökningstidens slut. 

 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om att samhällsservicenämnden 

har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att kulturstipendiet tilldelas 

Historier från Hälsingland (Viktor Hansson och Robert Fors). 

Kulturdiplomet tilldelas Marie Richardsson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 17 april 2019, § 65 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 111 Dnr 00066/2015  

Uppföljning av överenskommelse för miljömål 2015-
2020 - Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Josefin Karlsson informerar om uppföljning av 

överenskommelse för miljömål 2015-2020- Ljusdals kommun och 

Länsstyrelsen Gävleborg. 

 

De miljömålsåtgärder som är påbörjade men ännu inte är gjorda till hälften 

är: 

 

 Införandet av matavfallsinsamling 

 Andelen miljöbilar på Ljusdalshem 

 Cykelväg Ljusdal- Järvsö 

 Översyn av skolors utomhusmiljöer 

 Arbeta med att göra skolorna kemikaliesmarta 

 Elektronisk arkivering  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av miljömålsåtgärder 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 

protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 112 Dnr 00521/2018  

Val av ledamöter och ersättare i Rådet för 
funktionshinderfrågor samt val av ordförande och vice 
ordförande år 2019-2022 (2+2) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ledamot tillika ordförande i rådet. 

 

2. Maud Jonsson (L) väljs till ersättare i rådet.  

 

3. Övriga val sker vid ett senare sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor samt val av 

ordförande och vice ordförande ska göras. 

 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ordförande tillika 

ordförande.  

 

Lena Svahn (MP): Maud Jonsson (L) väljs till ersättare 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten BM 
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§ 113 Dnr 00517/2018  

Val av ledamöter och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet samt val av ordförande och vice 
ordförande år 2019-2022 (2+2) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. László Gönczi (MP) väljs till som ledamot tillika ordförande i rådet. 

 

2. Övriga val ska ske vid ett senare sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet samt val av 

ordförande och vice ordförande ska göras. 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): László Gönczi (MP) väljs till som ledamot tillika 

ordförande i rådet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten BM 

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

35(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 00023/2019  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och -
regioner 2020 till och med 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Markus Evensson (S) väljs till ombud. 

 

2. Lena Svahn (MP) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare till årsstämmor med Föreningen Sveriges 

vattenkraftskommuner- och regioner 2020 till och med 2023 ska göras.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

De valda 

Förtroendemannaregister 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

36(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 00024/2019  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandskommuner ekonomisk förening 2020 till och 
med 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Markus Evensson (S) väljs till ombud.  

 

2. Lena Svahn (MP) väljs till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare till årsstämmor med Föreningen 

Inlandskommuner ekonomisk förening 2020 till och med 2023 ska göras.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

37(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 00020/2019  

Val av ombud och ersättare till årsstämmor för 
Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB samt 
Inlandståget AB 2020 till och med 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Markus Evensson (S) väljs till ombud. 

 

2. Lena Svahn (MP) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ombud och ersättare till årsstämmor med för Inlandsbanans AB, 

Destination Inlandsbanan samt Inlandståget 2020 till och med 2023 ska 

göras.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

38(38) 

Datum 

2019-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr 00032/2019  

Delegeringsbeslut 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 41-49 år 2019. 

 

Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Delegationspärm 
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