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§ 77 Dnr 00062/2021  

Sjukfrånvaro första kvartalet 2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
2. Mål för sjukfrånvaro på totalen bestäms till 7,3 procent.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har en positiv utveckling då sjukfrånvaron minskar under 
1:a kvartalet 2021 i jämförelse med 4:e kvartalet 2020.  
 
Korttidssjukfrånvaron minskar inom alla åldersgrupper. 
Långtidsjukfrånvaron ökar bland kvinnor. När det gäller män minskar 
långtidssjukfrånvaron för åldersgrupper upp till 49 år medan den ökar något i 
gruppen män över 50 år. 
 
År 2020 har regeringen satt upp målet att sjukfrånvaron ska vara nere på en 
låg och stabil nivå, 5,5 procent är ett medelvärde för kommuner och 
landsting att förhålla sig till. Det finns även ett mål för samtliga arbetsplatser 
i offentlig sektor att förhålla sig till, att nå tillbaka till 2013 års 
sjukskrivningssiffror.  
 
För Ljusdals kommun innebär det nivå på totalen 7,3 procent vilket är 2013 
års sjukfrånvaro.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår personalutskottet att målet för 
Ljusdals kommun är att sänka sjuktalen till 2013 års nivå. Det innebär att 
kommunens sjuktal på totalen ska vara 7,3 procent. Därefter, när det är 
uppfyllt, fortsätta att sänka sjuktalen enligt regeringens beslut till 5,5 procent 
på totalen för kommunen.   

KsAu 2021-06-09
(Signerat, SHA-256 04FE2B36394CE2B0330333DAE996FB00CC989298CFF92DE15B83EC97A23A5AA7)

Sida 4 av 34



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
5(33) 

Datum 
2021-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Presentation sjukfrånvarostatistik kvartal 1, 2 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt       
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§ 78 Dnr 00087/2019  

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket - status 

Arbetsutskottet beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppföljning av pågående arbete med att åtgärda bristerna läggs till 

protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en uppföljning om arbetet med att 
åtgärda de fyra brister som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion 
under hösten 2020. Sammanfattande är att planen för att åtgärda bristerna 
följs, inga större avvikelser har skett så här långt.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen informerade på personalutskottet i februari 
2021 om de risker och krav som Arbetsmiljöverket ställt på Ljusdals 
kommun. Inspektionsmeddelandet identifierade fyra brister: 
Brist 1: Årlig uppföljning saknas. 
Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner. 
Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud. 
 
Planen för att åtgärda bristerna presenteras i grova drag för personalutskottet. 
Kommunstyrelseförvaltningen avser att löpande återkomma för att berätta 
om hur det går.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 31 maj 2021 
 

KsAu 2021-06-09
(Signerat, SHA-256 04FE2B36394CE2B0330333DAE996FB00CC989298CFF92DE15B83EC97A23A5AA7)

Sida 6 av 34



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
7(33) 

Datum 
2021-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet.  och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 79 Dnr 00210/2021  

Ansökan från Järvsö Bergscykelklubb om sponsring 
för SM-arrangemang i Enduro och Pump Track 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Järvsö Bergcykelklubb om sponsring med 45 000 kronor 

beviljas under förutsättning att restriktioner följs och att evenemanget är 
smittsäkert, att Ljusdals kommun uppmärksammas enligt 
sponsringsförslaget och att foton, filmer och andra digitala 
kommunikationsprodukter som tillverkas av klubben får användas av 
kommunen i marknadsföringssyfte. Klubben uppmuntras också att aktivt 
rekrytera/stötta grupper som inte traditionellt finns med i 
cykelsammanhang att delta, som publik eller i tävlingssammanhang. 
Detta kan ske till exempel i samarbete med kommunens 
fritidsverksamhet eller andra föreningar.  

 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens sponsringsbudget. 
 
3. Järvsö Bergcykelklubb ska i samarbete med enheten för strategisk och 

hållbar utveckling återrapportera till arbetsutskottet efter genomfört 
arrangemang.   

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Bergcykelklubb har ansökt om sponsring för SM i Enduro och Pump 
Track. Ansökan har på ett tillfredställande sätt svarat på frågan om hur 
Ljusdals kommun som helhet gagnas av evenemanget samt hur man arbetar 
för att vara så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara som möjligt.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Ansökan om sponsring med bilagor 19 maj 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Iréne Jonsson (S): bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Järvsö Bergscykelklubb  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 80 Dnr 00180/2021  

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun antas.       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy togs år 2016 (25 januari 
2016 § 9), och ersatte KS § 14/01 Informationsstrategi. Alla policydokument 
ska genomgå en översyn av revideringsbehov minst vart fjärde år från 
senaste revidering/fastställande av dokumentansvarige. Vid översynen 
framkom att större ändringar av principiell karaktär var tvungna att 
genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade arbetssätt, och 
dokumentet ska därmed antas av kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 maj 2021 
Nytt förslag till ny kommunikationspolicy 17 maj 2021 
Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021 § 67 
Förslag till kommunikationspolicy 4 maj 2021  

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 81 Dnr 00192/2019  

Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 
reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 
till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 
annorlunda ut idag än då.  
 
Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 
som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 
att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 
processer.  
 
Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 
och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 
redovisa sin information.  
 
Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arkivreglemente för 
Ljusdals kommun antas.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Arkivreglemente 1 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 82 Dnr 00219/2021  

Införande av gemensam klassificeringsstruktur för 
informationsredovisning 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Med införandet av en kommungemensam klassificeringsstruktur görs ett 
avstamp från det äldre sättet att redovisa information till ett nytt sätt som 
lämpar sig bättre för de informationsflöden som finns idag, både analoga och 
digitala. Den rent organisatoriska indelningen frångås och utgångspunkt blir 
istället verksamhetsområden och dess processer. Informationen knyts till den 
process och den kontext där den genereras. På så sätt kan vi upprätthålla 
autenticitet, spårbarhet och rättssäkerhet över tid. 
 
Klassificeringsstrukturen är själva grunden i informationsredovisningen och 
utifrån den tas nya processbaserade informationshanteringsplaner fram. Ett 
helhetsgrepp tas om den gemensamma informationsredovisningen och vi ser 
till att vi behåller informationens samband över tid, lever upp till lagkrav på 
allmänhetens rätt till insyn och ser till att vi har en bra överblick över den 
information som finns och hur den ska hanteras. Strukturen följer med 
informationen från att den upprättas eller inkommer fram till slutarkivering. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 

informationsredovisning. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram klassificeringsstrukturen. 

 
2. I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 

processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 
klassificeringsstrukturen. 
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3. Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningsanvisningarna för 
de kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. 
Respektive nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.     

 
4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 

gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 
övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  

 
5. Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.     
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 83 Dnr 00220/2021  

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

Arbetsutskottet beslutar 
 
1.  Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till ärendet är att Ljusdals kommun i allt större omfattning fått 
ett digitalt arbetssätt och digitala informationsflöden, till exempel har 
pappershandlingar skannats för digital hantering i olika verksamhetssystem 
sedan början på 2000-talet. Att hantera både digitala och analoga versioner 
av samma dokument är arbets-, tids- och utrymmeskrävande.  
 
Kommunarkivet och flera nämnders närarkiv lider av platsbrist, så 
hanteringen av och inflödet av pappershandlingar till arkiven behöver 
minska. Arkivmyndigheten fattar därför ett generellt beslut om gallring av 
pappershandlingar efter skanning. Det gör det möjligt för myndigheter i 
Ljusdals kommun att gallra vissa inskannade pappershandlingar och i 
fortsättningen slippa hantera både pappershandlingar och elektroniska 
handlingar och undvika en fördyrande dubbellagring. 
 
Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ljusdals kommun 
fatta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning. Myndigheterna i 
Ljusdals kommun ska utifrån det här gallringsbeslutet fatta egna 
tillämpningsbeslut där man beskriver vilka skannade pappershandlingar som 
myndigheten bedömer kan gallras efter skanning. Vissa handlingar måste, 
främst av legala skäl som rör bevisning vid rättstvister och liknande, finnas 
kvar i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika 
förutsättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella 
beroenden till annan information. Även andra skäl och specifika 
förutsättningar spelar in i de olika myndigheternas möjligheter att jobba mer 
digitalt, exempelvis måste det finnas system som stödjer digitala arbetssätt 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
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1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid 

inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 
likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 
inte längre behöver sparas av annan anledning. 

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

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

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

kallat tillämpningsbeslut. 
 
4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 

förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 
allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 
åtkomst och förstörelse. 

 
5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 

föreskrivet filformat.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 84 Dnr 00221/2021  

Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa  
betydelse 

Arbetsutskottet beslutar 
     
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Gallringsbeslutet omfattar handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt 
spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning, och 
talar om vad som ska gallras och när.  
 
En stor del av den vardagliga kommunikationen är av både tillfällig och 
ringa betydelse och därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Det 
här gallringsbeslutet möjliggör gallring av sådana handlingar samt skapar en 
enhetlig hantering av handlingar som förekommer i stor mängd inom 
samtliga verksamheter.    
 
Gallringsbeslutet gäller för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun och 
gäller för både digitala handlingar och analoga handlingar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 85 Dnr 00003/2021  

Månadsuppföljning april 2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 
kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 
delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 
2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 
nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021, 20 maj 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till att informationen noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 86 Dnr 00136/2019  

Riktlinjer månadsuppföljning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Riktlinjerna antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för månadsuppföljningar har tagits fram. Kommunstyrelsen 
beslutade 12 april 2021, § 50 att återremittera förslag till riktlinjer till 
arbetsutskottet som den 20 april, § 58 enades om ett reviderat förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade 6 maj återigen om att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för översyn av texterna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 6 maj 2021, § 77 
Reviderat förslag Månadsuppföljning 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 58 
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 50  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 87 Dnr 00230/2021  

Initiativärende från Lars Molin (M) om dialog om 
marknadsföringsinsatser gällande Stenegård, 
Svebovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars Molin (M) väckte efter dialog med Los byaråd ett ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde 27 maj 2021. 
 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att: 
 
• Kommunchefen får i uppdrag att i dialog med bygderåden ta ram ett 

förslag på hur det går att genomföra regelbundna möten mellan 
kommunledningen och byaråden. 

 
• Kommunchefen får i uppdrag att inför sommaren genomföra en 

marknadsföringssatsning för Stenegård, Svedbovallen, Folkparken, Los 
gruva och Fågelsjö Gammelgård. 

 
• Kommunchefen får i uppdrag att bättre marknadsföra Stenegård, 

Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö på kommunens 
hemsida.  

 
Kommunchefen har skrivit kommentarer till Lars Molins tre punkter: 
 
• Dialog med byaråden är en naturlig del av den delaktighetsmodell som 

är under process. Byaråden har ett samlande uppdrag och är en självklar 
partner för dialog med respektive bys ideella krafter.  

 
• De besöksobjekt som tas upp i ärendet har idag väl uppbyggda kanaler 

och ansvariga för marknadsföring. När det gäller Stenegård ansvarar 
kommunen direkt för marknadsföringen. Likaså för Svedbovallen som 
lyder under Stenegård. Gällande Folkparken finns idag avtal med Mittia 
med ett marknadsföringsuppdrag som under sommaren tas över av 
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Ljusdalshem. Los Gruva driftas sedan 1989 av Loosgrufvans förening 
som också ansvarar för marknadsföringen. För Fågelsjö gammelgård 
finns ett avtal med Fågelsjö ek. förening som ansvarar för drift och 
marknadsföring. Samtliga ovanstående har egna hemsidor och egna 
kanaler via sociala medier.  

 
• Flera av dessa objekt finns idag på kommunens hemsida och det går 

alltid att se om dessa kan lyftas fram bättre. Tilläggas bör också att det i 
samarbete med byaråden finns turistiska Infopoints runt om i kommunen 
något som synliggörs på kommunens hemsida.           

Beslutsunderlag 

Kommunchefens kommentarer 2 juni 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021 § 120 
Initiativärende från Lars Molin (M) 27 maj 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till att informationen noteras 
till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 88 Dnr 00411/2020  

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 
upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 
 
"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 
sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 
gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 
skulle kunna användas till odling.  
Om kommunen upplåter denna mark för odling skapas levande ytor, ett 
levande samhälle, samtidigt som vi sparar in på kostnaden för gräsröjning.  
 
Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 
flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 
områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 
som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 
kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 
av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för 
odlingslotter än det utbud som finns i dag.    
Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 
inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 
uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  
En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 
kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 
det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 
man ska vara skriven inom kommunen.  
 
Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 
jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 
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bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 
utan även möjlighet till möten mellan människor.  
 
Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 
av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 
Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 
upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 
till markhandläggarna. 
 
AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 
policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 
stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 
komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 
bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 
även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 
om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 
kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 
 
Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 
idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 
kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 
för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 
till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 
enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 
efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 
utbud som finns i dag.    
 
Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 
odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 
behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  
 
En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 
kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 
det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 
man ska vara skriven inom kommunen.  
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 
odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 
 
En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 
förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 
Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 
Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 
Motion 1 december 2021  

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 89 Dnr 00094/2019  

Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 
följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 
"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 
mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 
anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 
 
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 
 
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 
Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 
handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den 
myndighet som har bäst översikt över vad som sker inom den egna 
kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem 
för allas och kommunens bästa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka 
medborgarförslaget till kommunfullmäktige för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 
sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget  menar att det 
inte är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om 
undersökningskoncession.  
 
Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 
egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 
dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 
bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 
Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 
Medborgarförslag 6 mars 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 90 Dnr 00325/2020  

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 
grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 
behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 
”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. 
Insamlingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in 
trädgårdsavfall ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara 
avgiftsbelagt. Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart 
på grund av investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i 
uppdraget och därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning 
för, vilket bolaget anser är svårt att få.  
 
Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 
återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 
”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 
att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 
ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 
men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  
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Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 
kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 
Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 
inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat. I sitt övervägande skriver hon: att samla in trädgårdsavfall i 
behållare är ett bra förslag. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 
Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in 
avfall. 
 
Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 
med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 
bedrivas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 
Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 
Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 
Medborgarförslag 25 september 2020 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Iréne Jonsson (S): bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 91 Dnr 00222/2019  

Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 
mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 
och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 
få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 
jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 
återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 
passera nybygget vid Horneudden. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 
ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsservice-
förvaltningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 
”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 
förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 
med Plan- och Bygglagen.  
 
I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 
intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 
inför beslut om fastställande.  
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Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhälsservice-
förvaltningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge 
är etablerat. 
 
Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas 
och underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 
finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 
för allmänheten att nyttja. 
             
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att med hänvisning till samhällsservice-
förvaltningens yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 
Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 
Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 
Kompletterande bilaga 5 november 2019 
Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 
Medborgarförslag 14 juni 2019  

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 92 Dnr 00010/2021  

Information om Hälsingerådets arbete 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om pågående samarbetsprojekt 
i Hälsingerådet.  
 
Informationen lämnas på arbetsutskottet idag inför ett kommande 
ställningstagande på kommunstyrelsen i augusti. 
 
I Hälsingerådet sitter kommunalråd och oppositionsråd från respektive 
kommun. Kommuncheferna finns med för att verkställa beslut och se till att 
det arbetas med projekten. 
 
Utvecklingsprogram: 
 
Delområde Utbildning 
• Samverkan mellan kommunernas utbildningssamordnare inom ramen för 

Hälsingevux. 
 
Delområde Verksamhetssamverkan 
• Samverkan Polisen. 
• Inköp Mitt - utarbetande av rutiner för fördjupad samverkan. 
• Gemensam Löneadministration och personalsystem - Enligt särskild 

projektplan. 
• Gemensamt ekonomisystem - Förförstudie – Förstudie. 
 
• Digitalt slutarkiv - utarbetande av projektplan. 
• Licenser Microsoft – Upphandling. 
• Telefoni - Upphandling förbereds. 
• Klientupphandling - Upphandling förbereds. 
• Gemensamt grundläggande IT-infrastruktur inklusive gemensamt AD - 

påbörjade diskussioner. 
• Gemensam tjänstekatalog - Påbörjade diskussioner. 

KsAu 2021-06-09
(Signerat, SHA-256 04FE2B36394CE2B0330333DAE996FB00CC989298CFF92DE15B83EC97A23A5AA7)

Sida 32 av 34



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
33(33) 

Datum 
2021-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
• Räddningstjänst Hälsingland – På plats med gemensam räddningschef. 
 
Delområde Infrastruktur 
• OKB. 
• Norra Stambanan. 
 
Delområde Kultur/turism 
• Hälsingegårdar - gemensam drift av verksamhet - samordnare Ljusdal. 
• Samarbete vaurumärkesutveckling "Hälsingland" - Workshops, 

Framtagande  av Hälsingeboken, förstudie kring fördjupad samverkan 
kring bo och leva. 

• Fishing in the Middle of Sweden - Projekt avslutat men viss samverkan 
fortgår. 

 
Tanken är att arbetet inom Hälsingerådet ska intensifieras och för att ha råd 
med detta planeras en utökad finansiering med 22 kronor per invånare 
istället för nuvarande 4:50 kronor per invånare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 77 Dnr 00062/2021  


Sjukfrånvaro första kvartalet 2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
2. Mål för sjukfrånvaro på totalen bestäms till 7,3 procent.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har en positiv utveckling då sjukfrånvaron minskar under 
1:a kvartalet 2021 i jämförelse med 4:e kvartalet 2020.  
 
Korttidssjukfrånvaron minskar inom alla åldersgrupper. 
Långtidsjukfrånvaron ökar bland kvinnor. När det gäller män minskar 
långtidssjukfrånvaron för åldersgrupper upp till 49 år medan den ökar något i 
gruppen män över 50 år. 
 
År 2020 har regeringen satt upp målet att sjukfrånvaron ska vara nere på en 
låg och stabil nivå, 5,5 procent är ett medelvärde för kommuner och 
landsting att förhålla sig till. Det finns även ett mål för samtliga arbetsplatser 
i offentlig sektor att förhålla sig till, att nå tillbaka till 2013 års 
sjukskrivningssiffror.  
 
För Ljusdals kommun innebär det nivå på totalen 7,3 procent vilket är 2013 
års sjukfrånvaro.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår personalutskottet att målet för 
Ljusdals kommun är att sänka sjuktalen till 2013 års nivå. Det innebär att 
kommunens sjuktal på totalen ska vara 7,3 procent. Därefter, när det är 
uppfyllt, fortsätta att sänka sjuktalen enligt regeringens beslut till 5,5 procent 
på totalen för kommunen.   
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Presentation sjukfrånvarostatistik kvartal 1, 2 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt       
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§ 78 Dnr 00087/2019  


Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket - status 


Arbetsutskottet beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppföljning av pågående arbete med att åtgärda bristerna läggs till 


protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en uppföljning om arbetet med att 
åtgärda de fyra brister som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion 
under hösten 2020. Sammanfattande är att planen för att åtgärda bristerna 
följs, inga större avvikelser har skett så här långt.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen informerade på personalutskottet i februari 
2021 om de risker och krav som Arbetsmiljöverket ställt på Ljusdals 
kommun. Inspektionsmeddelandet identifierade fyra brister: 
Brist 1: Årlig uppföljning saknas. 
Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud – rutiner. 
Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud. 
 
Planen för att åtgärda bristerna presenteras i grova drag för personalutskottet. 
Kommunstyrelseförvaltningen avser att löpande återkomma för att berätta 
om hur det går.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 31 maj 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet.  och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 79 Dnr 00210/2021  


Ansökan från Järvsö Bergscykelklubb om sponsring 
för SM-arrangemang i Enduro och Pump Track 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Järvsö Bergcykelklubb om sponsring med 45 000 kronor 


beviljas under förutsättning att restriktioner följs och att evenemanget är 
smittsäkert, att Ljusdals kommun uppmärksammas enligt 
sponsringsförslaget och att foton, filmer och andra digitala 
kommunikationsprodukter som tillverkas av klubben får användas av 
kommunen i marknadsföringssyfte. Klubben uppmuntras också att aktivt 
rekrytera/stötta grupper som inte traditionellt finns med i 
cykelsammanhang att delta, som publik eller i tävlingssammanhang. 
Detta kan ske till exempel i samarbete med kommunens 
fritidsverksamhet eller andra föreningar.  


 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens sponsringsbudget. 
 
3. Järvsö Bergcykelklubb ska i samarbete med enheten för strategisk och 


hållbar utveckling återrapportera till arbetsutskottet efter genomfört 
arrangemang.   


Sammanfattning av ärendet 


Järvsö Bergcykelklubb har ansökt om sponsring för SM i Enduro och Pump 
Track. Ansökan har på ett tillfredställande sätt svarat på frågan om hur 
Ljusdals kommun som helhet gagnas av evenemanget samt hur man arbetar 
för att vara så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara som möjligt.    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Ansökan om sponsring med bilagor 19 maj 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Iréne Jonsson (S): bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Järvsö Bergscykelklubb  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
 
 
 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
10(33) 


Datum 
2021-06-09 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 80 Dnr 00180/2021  


Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun antas.       


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy togs år 2016 (25 januari 
2016 § 9), och ersatte KS § 14/01 Informationsstrategi. Alla policydokument 
ska genomgå en översyn av revideringsbehov minst vart fjärde år från 
senaste revidering/fastställande av dokumentansvarige. Vid översynen 
framkom att större ändringar av principiell karaktär var tvungna att 
genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade arbetssätt, och 
dokumentet ska därmed antas av kommunfullmäktige.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 maj 2021 
Nytt förslag till ny kommunikationspolicy 17 maj 2021 
Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021 § 67 
Förslag till kommunikationspolicy 4 maj 2021  


Yrkanden 


Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 81 Dnr 00192/2019  


Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.   


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 
reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 
till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 
annorlunda ut idag än då.  
 
Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 
som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 
att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 
processer.  
 
Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 
och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 
redovisa sin information.  
 
Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arkivreglemente för 
Ljusdals kommun antas.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Arkivreglemente 1 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 82 Dnr 00219/2021  


Införande av gemensam klassificeringsstruktur för 
informationsredovisning 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  


Sammanfattning av ärendet 


Med införandet av en kommungemensam klassificeringsstruktur görs ett 
avstamp från det äldre sättet att redovisa information till ett nytt sätt som 
lämpar sig bättre för de informationsflöden som finns idag, både analoga och 
digitala. Den rent organisatoriska indelningen frångås och utgångspunkt blir 
istället verksamhetsområden och dess processer. Informationen knyts till den 
process och den kontext där den genereras. På så sätt kan vi upprätthålla 
autenticitet, spårbarhet och rättssäkerhet över tid. 
 
Klassificeringsstrukturen är själva grunden i informationsredovisningen och 
utifrån den tas nya processbaserade informationshanteringsplaner fram. Ett 
helhetsgrepp tas om den gemensamma informationsredovisningen och vi ser 
till att vi behåller informationens samband över tid, lever upp till lagkrav på 
allmänhetens rätt till insyn och ser till att vi har en bra överblick över den 
information som finns och hur den ska hanteras. Strukturen följer med 
informationen från att den upprättas eller inkommer fram till slutarkivering. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 


informationsredovisning. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram klassificeringsstrukturen. 


 
2. I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 


processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 
klassificeringsstrukturen. 
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3. Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningsanvisningarna för 
de kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. 
Respektive nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.     


 
4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 


gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 
övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  


 
5. Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.     
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 83 Dnr 00220/2021  


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


Arbetsutskottet beslutar 
 
1.  Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  


Sammanfattning av ärendet 


Bakgrunden till ärendet är att Ljusdals kommun i allt större omfattning fått 
ett digitalt arbetssätt och digitala informationsflöden, till exempel har 
pappershandlingar skannats för digital hantering i olika verksamhetssystem 
sedan början på 2000-talet. Att hantera både digitala och analoga versioner 
av samma dokument är arbets-, tids- och utrymmeskrävande.  
 
Kommunarkivet och flera nämnders närarkiv lider av platsbrist, så 
hanteringen av och inflödet av pappershandlingar till arkiven behöver 
minska. Arkivmyndigheten fattar därför ett generellt beslut om gallring av 
pappershandlingar efter skanning. Det gör det möjligt för myndigheter i 
Ljusdals kommun att gallra vissa inskannade pappershandlingar och i 
fortsättningen slippa hantera både pappershandlingar och elektroniska 
handlingar och undvika en fördyrande dubbellagring. 
 
Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet i Ljusdals kommun 
fatta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning. Myndigheterna i 
Ljusdals kommun ska utifrån det här gallringsbeslutet fatta egna 
tillämpningsbeslut där man beskriver vilka skannade pappershandlingar som 
myndigheten bedömer kan gallras efter skanning. Vissa handlingar måste, 
främst av legala skäl som rör bevisning vid rättstvister och liknande, finnas 
kvar i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndighetens specifika 
förutsättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella 
beroenden till annan information. Även andra skäl och specifika 
förutsättningar spelar in i de olika myndigheternas möjligheter att jobba mer 
digitalt, exempelvis måste det finnas system som stödjer digitala arbetssätt 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
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1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid 


inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 
likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 
inte längre behöver sparas av annan anledning. 


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


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


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


kallat tillämpningsbeslut. 
 
4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 


förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 
allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 
åtkomst och förstörelse. 


 
5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 


föreskrivet filformat.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 84 Dnr 00221/2021  


Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa  
betydelse 


Arbetsutskottet beslutar 
     
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  


Sammanfattning av ärendet 


Gallringsbeslutet omfattar handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt 
spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning, och 
talar om vad som ska gallras och när.  
 
En stor del av den vardagliga kommunikationen är av både tillfällig och 
ringa betydelse och därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Det 
här gallringsbeslutet möjliggör gallring av sådana handlingar samt skapar en 
enhetlig hantering av handlingar som förekommer i stor mängd inom 
samtliga verksamheter.    
 
Gallringsbeslutet gäller för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun och 
gäller för både digitala handlingar och analoga handlingar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 juni 2021 
Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till kommunstyrelsen utan eget förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 85 Dnr 00003/2021  


Månadsuppföljning april 2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


I månadsuppföljning per april redovisas ett positivt resultat om 26,3 miljoner 
kronor. Detta är 18 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till största 
delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 och 
2021, ökade finansiella intäkter genererat av orealiserade vinster samt att 
nämnderna totalt redovisar 9,5 miljoner kronor bättre än budget.  


Beslutsunderlag 


Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021, 20 maj 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M): bifall till att informationen noteras till protokollet.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 86 Dnr 00136/2019  


Riktlinjer månadsuppföljning 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Riktlinjerna antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Riktlinjer för månadsuppföljningar har tagits fram. Kommunstyrelsen 
beslutade 12 april 2021, § 50 att återremittera förslag till riktlinjer till 
arbetsutskottet som den 20 april, § 58 enades om ett reviderat förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade 6 maj återigen om att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för översyn av texterna.  


Beslutsunderlag 


Protokollsutdrag 6 maj 2021, § 77 
Reviderat förslag Månadsuppföljning 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 58 
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 50  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 87 Dnr 00230/2021  


Initiativärende från Lars Molin (M) om dialog om 
marknadsföringsinsatser gällande Stenegård, 
Svebovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars Molin (M) väckte efter dialog med Los byaråd ett ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde 27 maj 2021. 
 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att: 
 
• Kommunchefen får i uppdrag att i dialog med bygderåden ta ram ett 


förslag på hur det går att genomföra regelbundna möten mellan 
kommunledningen och byaråden. 


 
• Kommunchefen får i uppdrag att inför sommaren genomföra en 


marknadsföringssatsning för Stenegård, Svedbovallen, Folkparken, Los 
gruva och Fågelsjö Gammelgård. 


 
• Kommunchefen får i uppdrag att bättre marknadsföra Stenegård, 


Svedbovallen, Folkparken, Los Gruva och Fågelsjö på kommunens 
hemsida.  


 
Kommunchefen har skrivit kommentarer till Lars Molins tre punkter: 
 
• Dialog med byaråden är en naturlig del av den delaktighetsmodell som 


är under process. Byaråden har ett samlande uppdrag och är en självklar 
partner för dialog med respektive bys ideella krafter.  


 
• De besöksobjekt som tas upp i ärendet har idag väl uppbyggda kanaler 


och ansvariga för marknadsföring. När det gäller Stenegård ansvarar 
kommunen direkt för marknadsföringen. Likaså för Svedbovallen som 
lyder under Stenegård. Gällande Folkparken finns idag avtal med Mittia 
med ett marknadsföringsuppdrag som under sommaren tas över av 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
22(33) 


Datum 
2021-06-09 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Ljusdalshem. Los Gruva driftas sedan 1989 av Loosgrufvans förening 
som också ansvarar för marknadsföringen. För Fågelsjö gammelgård 
finns ett avtal med Fågelsjö ek. förening som ansvarar för drift och 
marknadsföring. Samtliga ovanstående har egna hemsidor och egna 
kanaler via sociala medier.  


 
• Flera av dessa objekt finns idag på kommunens hemsida och det går 


alltid att se om dessa kan lyftas fram bättre. Tilläggas bör också att det i 
samarbete med byaråden finns turistiska Infopoints runt om i kommunen 
något som synliggörs på kommunens hemsida.           


Beslutsunderlag 


Kommunchefens kommentarer 2 juni 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021 § 120 
Initiativärende från Lars Molin (M) 27 maj 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till att informationen noteras 
till protokollet. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 88 Dnr 00411/2020  


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


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 
upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 
 
"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 
sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 
gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 
skulle kunna användas till odling.  
Om kommunen upplåter denna mark för odling skapas levande ytor, ett 
levande samhälle, samtidigt som vi sparar in på kostnaden för gräsröjning.  
 
Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 
flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 
områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 
som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 
kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 
av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för 
odlingslotter än det utbud som finns i dag.    
Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 
inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 
uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  
En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 
kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 
det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 
man ska vara skriven inom kommunen.  
 
Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 
jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 
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bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 
utan även möjlighet till möten mellan människor.  
 
Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 
av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 
Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 
upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 
till markhandläggarna. 
 
AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 
policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 
stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 
komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 
bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 
även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 
om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 
kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 
 
Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 
idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 
kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 
för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 
till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 
enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 
efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 
utbud som finns i dag.    
 
Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 
odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 
behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  
 
En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 
kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 
det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 
man ska vara skriven inom kommunen.  
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 
odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 
 
En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 
förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 
kommunen. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 
Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 
Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 
Motion 1 december 2021  


Yrkanden 


Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 89 Dnr 00094/2019  


Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.   


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 
följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 
"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 
mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 
anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 
 
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 
 
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 
Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 
handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den 
myndighet som har bäst översikt över vad som sker inom den egna 
kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem 
för allas och kommunens bästa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka 
medborgarförslaget till kommunfullmäktige för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 
sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget  menar att det 
inte är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om 
undersökningskoncession.  
 
Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 
egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 
dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 
bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 
Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 
Medborgarförslag 6 mars 2019 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 90 Dnr 00325/2020  


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


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 
grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 
behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 
”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. 
Insamlingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in 
trädgårdsavfall ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara 
avgiftsbelagt. Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart 
på grund av investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i 
uppdraget och därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning 
för, vilket bolaget anser är svårt att få.  
 
Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 
återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 
”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 
att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 
ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 
men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  
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Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 
kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 
Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 
inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat. I sitt övervägande skriver hon: att samla in trädgårdsavfall i 
behållare är ett bra förslag. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 
Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in 
avfall. 
 
Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 
med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 
bedrivas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 
Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 
Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 
Medborgarförslag 25 september 2020 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Iréne Jonsson (S): bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 91 Dnr 00222/2019  


Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 
mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 
och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 
få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 
jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 
återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 
passera nybygget vid Horneudden. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 
ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsservice-
förvaltningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 
”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 
förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 
med Plan- och Bygglagen.  
 
I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 
intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 
inför beslut om fastställande.  
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Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhälsservice-
förvaltningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge 
är etablerat. 
 
Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas 
och underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 
finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 
för allmänheten att nyttja. 
             
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att med hänvisning till samhällsservice-
förvaltningens yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 
Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 
Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 
Kompletterande bilaga 5 november 2019 
Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 
Medborgarförslag 14 juni 2019  


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) och Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 92 Dnr 00010/2021  


Information om Hälsingerådets arbete 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om pågående samarbetsprojekt 
i Hälsingerådet.  
 
Informationen lämnas på arbetsutskottet idag inför ett kommande 
ställningstagande på kommunstyrelsen i augusti. 
 
I Hälsingerådet sitter kommunalråd och oppositionsråd från respektive 
kommun. Kommuncheferna finns med för att verkställa beslut och se till att 
det arbetas med projekten. 
 
Utvecklingsprogram: 
 
Delområde Utbildning 
• Samverkan mellan kommunernas utbildningssamordnare inom ramen för 


Hälsingevux. 
 
Delområde Verksamhetssamverkan 
• Samverkan Polisen. 
• Inköp Mitt - utarbetande av rutiner för fördjupad samverkan. 
• Gemensam Löneadministration och personalsystem - Enligt särskild 


projektplan. 
• Gemensamt ekonomisystem - Förförstudie – Förstudie. 
 
• Digitalt slutarkiv - utarbetande av projektplan. 
• Licenser Microsoft – Upphandling. 
• Telefoni - Upphandling förbereds. 
• Klientupphandling - Upphandling förbereds. 
• Gemensamt grundläggande IT-infrastruktur inklusive gemensamt AD - 


påbörjade diskussioner. 
• Gemensam tjänstekatalog - Påbörjade diskussioner. 
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• Räddningstjänst Hälsingland – På plats med gemensam räddningschef. 
 
Delområde Infrastruktur 
• OKB. 
• Norra Stambanan. 
 
Delområde Kultur/turism 
• Hälsingegårdar - gemensam drift av verksamhet - samordnare Ljusdal. 
• Samarbete vaurumärkesutveckling "Hälsingland" - Workshops, 


Framtagande  av Hälsingeboken, förstudie kring fördjupad samverkan 
kring bo och leva. 


• Fishing in the Middle of Sweden - Projekt avslutat men viss samverkan 
fortgår. 


 
Tanken är att arbetet inom Hälsingerådet ska intensifieras och för att ha råd 
med detta planeras en utökad finansiering med 22 kronor per invånare 
istället för nuvarande 4:50 kronor per invånare. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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