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§ 20 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet. 

 

2.  På nästa sammanträde ska kommunstyrelsen få en redovisning av vilka 

 åtgärder utbildningsnämnden tänker vidta för att åtgärda arbetsmiljön på 

 Stenhamreskolan.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs- planering för infrastruktur gator, fjärrvärme etc pågår. 

Ingen ny information om detaljplaner. 

 

 Timmerterminal- ett möte med golfklubben hölls 7 februari, 

kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen deltog. Nästa steg 

är att golfklubben träffar företrädare för Trätåg och Svea skog. 

 

 Hälsingeråd- Samverkansavtal för gemensam lönehantering kommer 

till kommunstyrelsen för beslut före sommaren. Ärende för 

inriktningsbeslut om gemensam IT-drift planeras också komma till 

respektive kommun före sommaren. Projekt Varumärket förlängs till 

30 juni 2022 för att sedan överlämnas till Hälsingerådet att driva i 

egen regi. 

 

 Turistbyrå- Upphandling drift av turistbyrå är ute. I processen inför 

upphandling med bland annat medborgardialog har det tydliggjorts 

att marknadsföring av kommunen samt de strategiska besöksnärings-

frågorna vilka ägs av kommunen behöver förtydligas, resurssättas 

och utvecklas. 

 

 Covid- rekommendationerna är i princip avvecklade. Riksdagen ska 

besluta att detta inte längre är en pandemi. Det är dock hög 

smittspridning i Ljusdal fortfarande. Kommunen befinner sig 

fortfarande i stab, främst för att kunna hantera den höga frånvaron 

som beror på Covid, vård av barn och förkylningar. Successivt ska vi 
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återgå till ett normalläge. Respektive chef ska planera återgången för 

sin verksamhet.  

 

Följande frågor ställs: 

 

Yvonne Oscarsson (V) ställer frågor utifrån den artikel som var i Ljusdals-

Posten idag och som handlade om elevernas arbetsmiljö på Stenhamre-

skolan.  

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunstyrelsen kommer att kalla 

utbildningsnämnden till nästa sammanträde. 

 

Solange Nordh (C) frågar hur stor sjukfrånvaro har vi just nu bland våra 

anställda. 

 

Kommunchefen säger att vi inte har dagsaktuella siffror, det är en månads 

eftersläpning. Omsorgsförvaltningen redovisar gult läge, utbildningsförvalt-

ningen gult/rött läge (vissa verksamheteter har tvingats stänga på grund av 

hög sjukfrånvaro och vab). Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsservice-

förvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar grönt 

läge. 

 

Lars Molin (M) frågar hur förvaltningen arbetar med möjligheten till digitala 

möten och hemarbete när restriktionerna är borta? 

 

Kommunchefen svarar att HR-enheten arbetar med frågan. Bl a har en enkät 

skickats till alla anställda. Hemarbete, en enkät har gjorts till anställda.  

 

Jonny Mill (LB) frågar om fiskodlingen på Bränta är ett avslutat kapitel? 

 

Kommunchefen svarar att det är avslutat så till vida att markanvisnings-

avtalet har gått ut. Om företaget vill starta upp igen krävs nya beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kalla utbild-

ningsnämnden till nästa kommunstyrelse för att ge en redovisning av vilka 

åtgärder nämnden tänker vidta för att åtgärda arbetsmiljön på Stenhamre-

skolan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden 
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§ 21 Dnr 00031/2022  

Arbetsform/föredragningar i kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Arbetsformen godkännes.          

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att effektivisera kommunstyrelsens sammanträden föreslår 

kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen som regel inte längre 

ska ha några muntliga föredragningar av våra ärenden.  

 

Tjänsteskrivelserna ska innehålla den information som behövs för att kunna 

fatta beslut.  

 

Kommunchefen och biträdande kommunchefen svarar på eventuella frågor 

som finns i ärendena. Vid särskilda behov kan ansvarig handläggare bjudas 

in.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Solange Nordh (C), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson 

(SD) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att arbetsformen i 

kommunstyrelsen 2022 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 22 Dnr 00335/2021  

Rapport över implementeringen av ekonomi-
styrningsreglerna  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Lägesrapport om implementering av nya ekonomistyrningsregler för 

 Ljusdals kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antogs av kommun-

fullmäktige 13 december 2021. 

 

I samband med detta beslutades att kommunstyrelsen i februari månad ska få 

en lägesrapport över arbetet med implementering av ekonomistyrnings-

reglerna. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet med implementeringen av 

de nya ekonomistyrningsreglerna fortlöper enligt plan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att lägesrapporten godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 januari 2022 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): Lägesrapport om 

implementering av nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 

godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att lägesrapporten 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 23 Dnr 00009/2022  

Budgetinspel kommunstyrelsens budget 2023 och ELP 
2024-2025  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Förvaltningens förslag till budgetinspel godkänns med beaktande av 

 dagens diskussion i kommunstyrelsen.  

 

2.  Kommunstyrelsens ordförande uppdras att redogöra för nämndens 

 budgetinspel vid Ljusdals kommuns budgetdialog den 23 feb 2022.        

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder ska inkomma med budgetinspel till en budgetdialog som 

hålls den 23 februari 2022. Budgetinspelet ska bestå av att samtliga nämnder 

skall besvara ett antal frågor om sina budgetförutsättningar för kommande 

budgetperiod. Nämnden skall bl.a. redogöra för vilka utmaningar man ser 

kommande år samt vilka möjlighet man har att effektivisera inom sina 

verksamheter.  

 

Budgetdialogen är en del av kommunens årliga arbete för att bereda och 

sedermera besluta om kommunens budget för kommande år, samt 

efterföljande två för (ELP).  

 

Frågorna har behandlats av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 

och en övergripande redovisning genomfördes vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 26 januari 2022. 

 

Ifylld presentationsmall har bifogats handlingarna.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Förvaltningens förslag till budgetinspel godkänns med 

beaktande av dagens diskussion i kommunstyrelsen.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsens ordförande uppdras att redogöra för nämndens 

budgetinspel vid Ljusdals kommuns budgetdialog den 23 februari. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 24 Dnr 00450/2021  

Invasiva främmande arter 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling (ESHU) samordnar och 

 planerar kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande växter 

 på kommunal mark. 

 

2.  ESHU får i uppdrag att redovisa en inventering, handlingsplan och 

 kostnadsberäkning.           

Sammanfattning av ärendet 

En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk 

mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande 

arter. Främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som 

med människans hjälp etablerat sig på platser utanför sitt naturliga 

utbredningsområde. Arterna kan bli invasiva, dvs. ta över en miljö eller 

konkurrera ut inhemska arter, om den nya miljön saknar det som i artens 

normala miljö håller den tillbaka. De här arterna orsakar betydande skada för 

biologisk mångfald, människors hälsa och ekonomin. Kostnader som uppstår 

kan vara för exempelvis hälsovård, djurvård, skördeförluster och minskade 

fiskebestånd. 

 

År 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och 

sedan 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste 

begränsas i alla EU:s medlemsländer. För arterna på unionsförteckningen 

måste alla medlemsstater genomföra åtgärder för att: (1) förebygga nya 

introduktioner, (2) främja tidig upptäckt och snabb utrotning av nya 

förekomster och (3) hantera de arter som redan fått bred spridning. 

 

Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. I 

november 2018 beslutade regeringen även om en svensk förordning om 

invasiva främmande arter. Naturvårdsverket och Havs- och vatten-

myndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för invasiva 

främmande arter. 
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Enligt den svenska förordningen har en kommun flera olika roller gällande 

arbetet med invasiva arter. Naturvårdsverket har gjort en vägledning för 

ansvarsfördelningen och det berör följande fyra områden: 

 

Ägande och förvaltning av fastigheter 

Kommunen som fastighetsägare är ansvarig för att bekämpa invasiva 

främmande växter som finns på den kommunala marken.  

Skötsel av allmänna grönytor 

Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan 

förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 

Avfallshantering 

Kommunen ska se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras så 

att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. Det är även ett ansvar 

för den som mottager växtmaterial från allmänheten  (Ljusdal Renhållning 

AB) att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.   

Miljöövervakning 

En kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning har en skyldighet 

att skyndsamt rapportera till de nationellt ansvariga myndigheterna om de får 

kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i svensk miljö. 

Kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om det är en landart och till 

Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten. 

 

Bedömning och förslag till åtgärder 

Enligt SLU:s Artdatabank finns det flera fynd av Jättebalsamin på kommunal 

mark i Ljusdals kommun. Jättebalsamin är en EU-listad invasiv främmande 

art. Kommunen är därmed ansvarig för att bekämpa den på sin mark. 

Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 3 meter hög. Växten 

blommar juli-september. Den har frökapslar med många frön som ofta 

sprätter iväg vid beröring. Jättebalsamin kan bilda utbredda och täta bestånd. 

Eftersom arten lätt sprider sig är det en fördel att bekämpningen kommer 

igång tidigt när den etablerat sig i ett område. Spridning av jättebalsamin kan 

förhindras genom att slås innan de blommar och sätter frön. Fröställningarna 

från området bör också tas bort eftersom fröna kan eftermogna.   

 

Det finns också flera invasiva främmande landarter i Sverige som ännu inte 

omfattas av någon lagstiftning, ett exempel på sådan art är Blomsterlupin. 

Blomsterlupin är ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut andra 

växter. Naturvårdsverket uppmuntrar till frivillig bekämpning av dessa arter 

och rekommenderar att en försöker förhindra spridning av den om den finns 

på ens egen mark. Blomsterlupin utvärderas för att eventuellt tas upp på en 

nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att 

omfattas av olika förbud. Men idag omfattas inte Blomsterlupin av den 

lagstiftning som gäller för invasiva främmande arter. 
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Enligt Naturvårdsverket bör en plan för bekämpning av en invasiv 

främmande växt innehålla; kartläggning av förekomsten av arten, 

prioritering för bekämpning, metod och avfallshantering, upprepade insatser 

och uppföljning samt återställandeåtgärder. 

 

I Ljusdals kommun ansvarar Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling 

(ESHU) för Agenda 2030-målet - 15 Ekosystem och biologisk mångfald (där 

delmålet 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och 

vattenekosystem ingår), därför bör lämpligen samordningen och planeringen 

av att bekämpa invasiva växter på kommunal mark utföras av ESHU. För att 

detta ska vara möjligt behöver det även finnas en driftbudget. För att täcka 

kostnaderna för bekämpning och destruktion bör minst 50 000 kr årligen 

avsättas. Detta kan lämpligen tas från kommunens naturvårdsfond.  

 

Arbetsutskottet föreslår att Enheten för strategisk och hållbar utveckling 

samordnare planerar och planerar kommunens arbete med att bekämpa 

invasiva främmande växter på kommunal mark. Kostnader för arbetet med 

bekämpning av invasiva främmande växter på kommunal mark täcks genom 

att 50 000 kr årligen avsätts från naturvårdsfonden.                  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 6 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2022 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets 

beslutsförslag nummer 1. Punkt nummer 2 stryks och ersätts med att Enheten 

för Strategisk och hållbar utveckling får i uppdrag att redovisa en 

inventering, handlingsplan och kostnadsberäkning. 

 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

beslutsförslag nummer 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag nummer 2 mot Irene 

Jonssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

Irene Jonssons m fl yrkande. 
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Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag, Nej-röst för Irene Jonssons m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Irene 

Jonssons m fl yrkande. 

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 

Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

ESHU för verkställande 
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§ 25 Dnr 00356/2020  

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 - 
för kännedom 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Regionen har sänt länstransportsplanen till kommunen för granskning 

gällande dess innehåll.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 13 januari 2022, § 9 att delegera rätten att 

besluta om yttrandet till arbetsutskottet.  

 

Arbetsutskottet beslutade 26 januari 2022, § 1 att godkänna förslag till 

yttrande och skicka det till Region Gävleborg.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 1 

Reviderat yttrande 25 januari 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 9 

Tjänsteskrivelse 15 december 2021 

Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 

Länsplan för regional infrastruktur med bilagor  

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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§ 26 Dnr 00033/2021  

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 - 
godkännande i efterhand 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett regional trafikförsörjnings-

program som ska sträcka sig från 2022-2032.   

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Gävleborgs behov av 

kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå 

målen. 

 

Eftersom remisstiden är kort fattade arbetsutskottet beslut om kommunens 

yttrande över trafikförsörjningsprogrammet och kommunstyrelsen ska 

godkänna beslutet i efterhand.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 2 

Kommun 

Förslag till yttrande 18 januari 2022 

Remiss från Region Gävleborg med bilagor 10 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att yttrandet 

godkänns i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 27 Dnr 00418/2021  

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation besluta om yttrandet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska yttra sig den nationella planen för infrastruktur perioden 

2022-2033. Kommunen har tidigare gjort ett inspel till planen gemensamt 

med Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo. 

 

Det gemensamma yttrande som är under framtagande är inte färdigt. Bollnäs 

håller i författandet av yttrandet. Målsättningen är att ett första utkast till 

yttrandet ska finnas på plats till kommunstyrelsens sammanträde den tionde 

februari som en information.  

 

Yttrandet kommer att baseras på det inspel som gjordes tidigare av Ljusdals 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen föreslås delegera uppdraget att beslut om yttrande till 

arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 

Protokoll arbetsutskottet 26 januari 2022, § 3 

Gemensamt inspel 21 januari 2022  

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till förslaget om att arbetsutskottet får besluta om 

yttrandet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 28 Dnr 00291/2018  

Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december  

 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 

giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-

plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 

nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år.        

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 januari 2022, § 12 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 

Biblioteksplan 2019-2021  

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 

31 december 2022.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 29 Dnr 00419/2021  

Grafisk manual för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Uppdatering av grafisk manual godkänns.  

 

2.  Samtliga verksamheter inom Ljusdals kommun ska använda den 

 uppdaterade grafiska manualen i sitt interna och externa arbete då 

 Ljusdals kommun kommuniceras/marknadsförs i olika sammanhang.  

 

3.  Manualen börjar gälla omgående.  

Sammanfattning av ärendet 

Då tryckta media markant avtagit och digital och social media nu dominerar 

marknaden för kommunikation och marknadsföring behövs ett nytt grepp på 

vår visuella och grafiska framtoning.  

 

Många delar i den uppdaterade manualen kvarstår; logotyp, typsnitt för både 

interna och externa dokument samt information kring bildanvändning.  

Den stora förändringen är att den röda randen har ersatts med flera olika 

färger som fritt kan användas i olika marknadsföringsmaterial tillsammans 

med logotypen för möjligheten att skapa ett mer dynamiskt digitalt material. 

 

Igenkänningsfaktorn är fortfarande Ljusdals kommuns logotyp som alltid ska 

finnas med i produktion av tryckt och digitalt material.  

 

Ljusdals kommuns grafiska manual arbetades fram under 2011. Mindre 

revideringar har gjorts under årens lopp, bland annat uppdatering av Logotyp 

då den renodlats samt information kring särprofilering. 10 år senare ser den 

kommunikativa världen annorlunda ut och vi behöver förhålla oss till och 

följa med i utvecklingen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om 

uppdatering av grafisk manual för att gälla i samtliga verksamheter.  

 

Ekonomi  

Förslag till den uppdaterad grafiska manualen är redan framtaget av 

kommunikationsenheten. (*se bilaga till tjänsteskrivelse). Det som behöver 

kompletteras vid beslut är att ta fram nya malldokument och detta beräknas 
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kunna skötas internt av kommunikationsenheten och bekostas inom ordinarie 

budget för enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU.  

 

Förslaget innefattar att redan tryckt material får fortsätta att användas tills 

det tar slut, för att sedan uppdateras/ersättas av antingen tryckt material, eller 

vid behov, nytt tryckt material enligt den uppdaterade grafiska manualen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 5 

Förslag till beslut gällande grafisk manual 17 januari 2022 

Förslag ny grafisk manual 1 december 2021 

Nu gällande grafiska manual 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V) och Lena Svahn (-): 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 

ESHU för verkställande och spridande till verksamheterna 
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§ 30 Dnr 00449/2021  

Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 

 kronor.  

 

2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.     

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 

4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 

tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 

har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 

långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 

bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 

 

Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 

hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 

administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 

samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 

1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 

finns. 

 

Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 

beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 

 

Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 

215 000 kronor lägre än idag. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 13 januari 2022, § 14. Efter 

sammanträdet efterfrågades en besiktning, vilket gjorde att ärendet inte togs 

upp till behandling i kommunfullmäktige i januari månad. Vid dagens 

sammanträde föreligger en teknisk statusbesiktning. 
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Beslutsunderlag 

Teknisk statusbesiktning 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 14 

Tjänsteskrivelse 27 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om kan köpas för 3 000 000 kronor och att medel 

anvisas ur rörelsekapitalet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 31 Dnr 00258/2021  

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 

 som ärende hos kommunen.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 

kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 

har inkommit. 

 

Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 

Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 

Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 

med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 

Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 

inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 

som ligger inom Orsa kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 

yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 

finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 

förkastas i sin helhet. 

 

Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 

delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 

områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 

tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  

Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 

kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 

vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 

och friluftsaktiviteter.  

 

I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 

ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med anledning 

av att det inte finns som ärende hos kommunen.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 7 

Förslag till beslut 9 december 2021 

Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 

Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 32 Dnr 00134/2019  

Barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Säkerställa att kommunens styrdokument synliggör barns rättigheter.  

 a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  

 

2.  Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 

 a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar 

 utveckling i samverkan med övriga förvaltningar. 

 

3.  Checklista för barnkonsekvensanalys  

 a)Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling 

  samverkan med övriga förvaltningar. 

 

4.  Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen och 

 kommunfullmäktige.  

 a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och 

 hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning.  

 

5.  Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter 

 a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och 

 hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning  

 

6.  Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram. 

 

7.  Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet under fjärde 

 kvartalet 2022.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen informeras om barnkonventionen, barnrätt och hur 

förvaltningarna arbetar med barnkonventionen i sina verksamheter. För att 

stärka barns rättigheter behöver kommunen arbeta mer strukturerat. 

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram följande ett 

beslutsförslag för hur detta ska möjliggöras. 

 

Hållbarhetsstrateg Malin Fundin inleder med en övergripande information 

om barnkonventionen. Därefter redovisar förvaltningscheferna Lasse Norin, 
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Ingrid Sundström, Kenneth Forssell och Carina Bryngelsson hur de arbetar 

med barnkonventionen och vilka utmaningar de identifierat för nämndernas 

fortsatta arbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Solange Nordh (C) och Lena Svahn (-): Kommunstyrelsen 

ska få en redogörelse av arbetet under fjärde kvartalet 2022. 

 

Lena Svahn (-): Bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

tilläggsförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP): Om jag hade varit tjänstgörande skulle jag ha yrkat på 

att punkt 6. "Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram" ska avslås. 

 

Detta arbete är av sådan vikt att det inte bör begränsas utan möjlighet att 

genomföra arbetat på bästa vis. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

ESHU för verkställande 

Nämnderna för kännedom 
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§ 33 Dnr 00432/2021  

Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på 

överförmyndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens 

överförmyndarverksamhet. 

 

De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 

lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre 

handläggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. 

Därutöver har kansliet en chef på 60 procent och särskilda 

årsredovisningsgranskare på totalt 70 procent av en heltid. Enligt 

redovisningen till länsstyrelsen så räcker den bemanningen precis vilket 

innebär att det under våren, när trycket är som störst, inte får ske något 

extraordinärt. 

 

Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 

utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 

ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 

rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 

klart. 

 

I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 

personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riks-

genomsnittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än 

snittet. 

 

Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 

än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 
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Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 

inte funnit några felaktigheter. 

 

Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 

resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 8 

Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 
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§ 34 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

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

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

protokoll som är aktuella är: 

Omsorgsnämnden 19 januari 2022 

 

 Utbildningsnämnden 20 januari 2022 

 

 Samhällsservicenämnden 18 januari 2022 

 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 25 januari 2022 

 

 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 17 november 2021 

 

 Styrelsen i AB Ljusdalshem 22 december 2021 

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

BeslutsexpedieringAkt 
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§ 20 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Informationen noteras till protokollet. 


 


2.  På nästa sammanträde ska kommunstyrelsen få en redovisning av vilka 


 åtgärder utbildningsnämnden tänker vidta för att åtgärda arbetsmiljön på 


 Stenhamreskolan.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs- planering för infrastruktur gator, fjärrvärme etc pågår. 


Ingen ny information om detaljplaner. 


 


 Timmerterminal- ett möte med golfklubben hölls 7 februari, 


kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen deltog. Nästa steg 


är att golfklubben träffar företrädare för Trätåg och Svea skog. 


 


 Hälsingeråd- Samverkansavtal för gemensam lönehantering kommer 


till kommunstyrelsen för beslut före sommaren. Ärende för 


inriktningsbeslut om gemensam IT-drift planeras också komma till 


respektive kommun före sommaren. Projekt Varumärket förlängs till 


30 juni 2022 för att sedan överlämnas till Hälsingerådet att driva i 


egen regi. 


 


 Turistbyrå- Upphandling drift av turistbyrå är ute. I processen inför 


upphandling med bland annat medborgardialog har det tydliggjorts 


att marknadsföring av kommunen samt de strategiska besöksnärings-


frågorna vilka ägs av kommunen behöver förtydligas, resurssättas 


och utvecklas. 


 


 Covid- rekommendationerna är i princip avvecklade. Riksdagen ska 


besluta att detta inte längre är en pandemi. Det är dock hög 


smittspridning i Ljusdal fortfarande. Kommunen befinner sig 


fortfarande i stab, främst för att kunna hantera den höga frånvaron 


som beror på Covid, vård av barn och förkylningar. Successivt ska vi 
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återgå till ett normalläge. Respektive chef ska planera återgången för 


sin verksamhet.  


 


Följande frågor ställs: 


 


Yvonne Oscarsson (V) ställer frågor utifrån den artikel som var i Ljusdals-


Posten idag och som handlade om elevernas arbetsmiljö på Stenhamre-


skolan.  


 


Kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunstyrelsen kommer att kalla 


utbildningsnämnden till nästa sammanträde. 


 


Solange Nordh (C) frågar hur stor sjukfrånvaro har vi just nu bland våra 


anställda. 


 


Kommunchefen säger att vi inte har dagsaktuella siffror, det är en månads 


eftersläpning. Omsorgsförvaltningen redovisar gult läge, utbildningsförvalt-


ningen gult/rött läge (vissa verksamheteter har tvingats stänga på grund av 


hög sjukfrånvaro och vab). Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsservice-


förvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar grönt 


läge. 


 


Lars Molin (M) frågar hur förvaltningen arbetar med möjligheten till digitala 


möten och hemarbete när restriktionerna är borta? 


 


Kommunchefen svarar att HR-enheten arbetar med frågan. Bl a har en enkät 


skickats till alla anställda. Hemarbete, en enkät har gjorts till anställda.  


 


Jonny Mill (LB) frågar om fiskodlingen på Bränta är ett avslutat kapitel? 


 


Kommunchefen svarar att det är avslutat så till vida att markanvisnings-


avtalet har gått ut. Om företaget vill starta upp igen krävs nya beslut.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kalla utbild-


ningsnämnden till nästa kommunstyrelse för att ge en redovisning av vilka 


åtgärder nämnden tänker vidta för att åtgärda arbetsmiljön på Stenhamre-


skolan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Utbildningsnämnden 
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§ 21 Dnr 00031/2022  


Arbetsform/föredragningar i kommunstyrelsen 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Arbetsformen godkännes.          


Sammanfattning av ärendet 


I syfte att effektivisera kommunstyrelsens sammanträden föreslår 


kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen som regel inte längre 


ska ha några muntliga föredragningar av våra ärenden.  


 


Tjänsteskrivelserna ska innehålla den information som behövs för att kunna 


fatta beslut.  


 


Kommunchefen och biträdande kommunchefen svarar på eventuella frågor 


som finns i ärendena. Vid särskilda behov kan ansvarig handläggare bjudas 


in.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Solange Nordh (C), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson 


(SD) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att arbetsformen i 


kommunstyrelsen 2022 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 22 Dnr 00335/2021  


Rapport över implementeringen av ekonomi-
styrningsreglerna  


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Lägesrapport om implementering av nya ekonomistyrningsregler för 


 Ljusdals kommun godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antogs av kommun-


fullmäktige 13 december 2021. 


 


I samband med detta beslutades att kommunstyrelsen i februari månad ska få 


en lägesrapport över arbetet med implementering av ekonomistyrnings-


reglerna. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet med implementeringen av 


de nya ekonomistyrningsreglerna fortlöper enligt plan. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att lägesrapporten godkänns.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 28 januari 2022 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): Lägesrapport om 


implementering av nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 


godkänns.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att lägesrapporten 


godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 23 Dnr 00009/2022  


Budgetinspel kommunstyrelsens budget 2023 och ELP 
2024-2025  


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Förvaltningens förslag till budgetinspel godkänns med beaktande av 


 dagens diskussion i kommunstyrelsen.  


 


2.  Kommunstyrelsens ordförande uppdras att redogöra för nämndens 


 budgetinspel vid Ljusdals kommuns budgetdialog den 23 feb 2022.        


Sammanfattning av ärendet 


Samtliga nämnder ska inkomma med budgetinspel till en budgetdialog som 


hålls den 23 februari 2022. Budgetinspelet ska bestå av att samtliga nämnder 


skall besvara ett antal frågor om sina budgetförutsättningar för kommande 


budgetperiod. Nämnden skall bl.a. redogöra för vilka utmaningar man ser 


kommande år samt vilka möjlighet man har att effektivisera inom sina 


verksamheter.  


 


Budgetdialogen är en del av kommunens årliga arbete för att bereda och 


sedermera besluta om kommunens budget för kommande år, samt 


efterföljande två för (ELP).  


 


Frågorna har behandlats av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 


och en övergripande redovisning genomfördes vid kommunstyrelsens 


arbetsutskott den 26 januari 2022. 


 


Ifylld presentationsmall har bifogats handlingarna.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Förvaltningens förslag till budgetinspel godkänns med 


beaktande av dagens diskussion i kommunstyrelsen.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


kommunstyrelsens ordförande uppdras att redogöra för nämndens 


budgetinspel vid Ljusdals kommuns budgetdialog den 23 februari. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 24 Dnr 00450/2021  


Invasiva främmande arter 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling (ESHU) samordnar och 


 planerar kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande växter 


 på kommunal mark. 


 


2.  ESHU får i uppdrag att redovisa en inventering, handlingsplan och 


 kostnadsberäkning.           


Sammanfattning av ärendet 


En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk 


mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande 


arter. Främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som 


med människans hjälp etablerat sig på platser utanför sitt naturliga 


utbredningsområde. Arterna kan bli invasiva, dvs. ta över en miljö eller 


konkurrera ut inhemska arter, om den nya miljön saknar det som i artens 


normala miljö håller den tillbaka. De här arterna orsakar betydande skada för 


biologisk mångfald, människors hälsa och ekonomin. Kostnader som uppstår 


kan vara för exempelvis hälsovård, djurvård, skördeförluster och minskade 


fiskebestånd. 


 


År 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och 


sedan 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste 


begränsas i alla EU:s medlemsländer. För arterna på unionsförteckningen 


måste alla medlemsstater genomföra åtgärder för att: (1) förebygga nya 


introduktioner, (2) främja tidig upptäckt och snabb utrotning av nya 


förekomster och (3) hantera de arter som redan fått bred spridning. 


 


Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. I 


november 2018 beslutade regeringen även om en svensk förordning om 


invasiva främmande arter. Naturvårdsverket och Havs- och vatten-


myndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för invasiva 


främmande arter. 
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Enligt den svenska förordningen har en kommun flera olika roller gällande 


arbetet med invasiva arter. Naturvårdsverket har gjort en vägledning för 


ansvarsfördelningen och det berör följande fyra områden: 


 


Ägande och förvaltning av fastigheter 


Kommunen som fastighetsägare är ansvarig för att bekämpa invasiva 


främmande växter som finns på den kommunala marken.  


Skötsel av allmänna grönytor 


Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan 


förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 


Avfallshantering 


Kommunen ska se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras så 


att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. Det är även ett ansvar 


för den som mottager växtmaterial från allmänheten  (Ljusdal Renhållning 


AB) att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.   


Miljöövervakning 


En kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning har en skyldighet 


att skyndsamt rapportera till de nationellt ansvariga myndigheterna om de får 


kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i svensk miljö. 


Kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om det är en landart och till 


Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten. 


 


Bedömning och förslag till åtgärder 


Enligt SLU:s Artdatabank finns det flera fynd av Jättebalsamin på kommunal 


mark i Ljusdals kommun. Jättebalsamin är en EU-listad invasiv främmande 


art. Kommunen är därmed ansvarig för att bekämpa den på sin mark. 


Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 3 meter hög. Växten 


blommar juli-september. Den har frökapslar med många frön som ofta 


sprätter iväg vid beröring. Jättebalsamin kan bilda utbredda och täta bestånd. 


Eftersom arten lätt sprider sig är det en fördel att bekämpningen kommer 


igång tidigt när den etablerat sig i ett område. Spridning av jättebalsamin kan 


förhindras genom att slås innan de blommar och sätter frön. Fröställningarna 


från området bör också tas bort eftersom fröna kan eftermogna.   


 


Det finns också flera invasiva främmande landarter i Sverige som ännu inte 


omfattas av någon lagstiftning, ett exempel på sådan art är Blomsterlupin. 


Blomsterlupin är ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut andra 


växter. Naturvårdsverket uppmuntrar till frivillig bekämpning av dessa arter 


och rekommenderar att en försöker förhindra spridning av den om den finns 


på ens egen mark. Blomsterlupin utvärderas för att eventuellt tas upp på en 


nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att 


omfattas av olika förbud. Men idag omfattas inte Blomsterlupin av den 


lagstiftning som gäller för invasiva främmande arter. 
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Enligt Naturvårdsverket bör en plan för bekämpning av en invasiv 


främmande växt innehålla; kartläggning av förekomsten av arten, 


prioritering för bekämpning, metod och avfallshantering, upprepade insatser 


och uppföljning samt återställandeåtgärder. 


 


I Ljusdals kommun ansvarar Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling 


(ESHU) för Agenda 2030-målet - 15 Ekosystem och biologisk mångfald (där 


delmålet 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och 


vattenekosystem ingår), därför bör lämpligen samordningen och planeringen 


av att bekämpa invasiva växter på kommunal mark utföras av ESHU. För att 


detta ska vara möjligt behöver det även finnas en driftbudget. För att täcka 


kostnaderna för bekämpning och destruktion bör minst 50 000 kr årligen 


avsättas. Detta kan lämpligen tas från kommunens naturvårdsfond.  


 


Arbetsutskottet föreslår att Enheten för strategisk och hållbar utveckling 


samordnare planerar och planerar kommunens arbete med att bekämpa 


invasiva främmande växter på kommunal mark. Kostnader för arbetet med 


bekämpning av invasiva främmande växter på kommunal mark täcks genom 


att 50 000 kr årligen avsätts från naturvårdsfonden.                  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 6 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2022 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets 


beslutsförslag nummer 1. Punkt nummer 2 stryks och ersätts med att Enheten 


för Strategisk och hållbar utveckling får i uppdrag att redovisa en 


inventering, handlingsplan och kostnadsberäkning. 


 


Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


beslutsförslag nummer 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag nummer 2 mot Irene 


Jonssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


Irene Jonssons m fl yrkande. 
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Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för arbetsutskottets förslag, Nej-röst för Irene Jonssons m fl yrkande. 


Omröstningsresultat 


Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Irene 


Jonssons m fl yrkande. 


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 


Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


ESHU för verkställande 
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§ 25 Dnr 00356/2020  


Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 - 
för kännedom 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


Regionen har sänt länstransportsplanen till kommunen för granskning 


gällande dess innehåll.  


 


Kommunstyrelsen beslutade 13 januari 2022, § 9 att delegera rätten att 


besluta om yttrandet till arbetsutskottet.  


 


Arbetsutskottet beslutade 26 januari 2022, § 1 att godkänna förslag till 


yttrande och skicka det till Region Gävleborg.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 1 


Reviderat yttrande 25 januari 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 9 


Tjänsteskrivelse 15 december 2021 


Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 


Länsplan för regional infrastruktur med bilagor  


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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§ 26 Dnr 00033/2021  


Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 - 
godkännande i efterhand 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Yttrandet godkänns i efterhand.  


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett regional trafikförsörjnings-


program som ska sträcka sig från 2022-2032.   


 


Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Gävleborgs behov av 


kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå 


målen. 


 


Eftersom remisstiden är kort fattade arbetsutskottet beslut om kommunens 


yttrande över trafikförsörjningsprogrammet och kommunstyrelsen ska 


godkänna beslutet i efterhand.   


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 2 


Kommun 


Förslag till yttrande 18 januari 2022 


Remiss från Region Gävleborg med bilagor 10 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att yttrandet 


godkänns i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 27 Dnr 00418/2021  


Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033  


Kommunstyrelsen beslutar 


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation besluta om yttrandet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen ska yttra sig den nationella planen för infrastruktur perioden 


2022-2033. Kommunen har tidigare gjort ett inspel till planen gemensamt 


med Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo. 


 


Det gemensamma yttrande som är under framtagande är inte färdigt. Bollnäs 


håller i författandet av yttrandet. Målsättningen är att ett första utkast till 


yttrandet ska finnas på plats till kommunstyrelsens sammanträde den tionde 


februari som en information.  


 


Yttrandet kommer att baseras på det inspel som gjordes tidigare av Ljusdals 


kommun. 


 


Kommunstyrelsen föreslås delegera uppdraget att beslut om yttrande till 


arbetsutskottet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 


Protokoll arbetsutskottet 26 januari 2022, § 3 


Gemensamt inspel 21 januari 2022  


Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till förslaget om att arbetsutskottet får besluta om 


yttrandet.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt 
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§ 28 Dnr 00291/2018  


Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december  


 2022. 


Sammanfattning av ärendet 


En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 


giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-


plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 


nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år.        


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 januari 2022, § 12 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 


Biblioteksplan 2019-2021  


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 


31 december 2022.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 29 Dnr 00419/2021  


Grafisk manual för Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Uppdatering av grafisk manual godkänns.  


 


2.  Samtliga verksamheter inom Ljusdals kommun ska använda den 


 uppdaterade grafiska manualen i sitt interna och externa arbete då 


 Ljusdals kommun kommuniceras/marknadsförs i olika sammanhang.  


 


3.  Manualen börjar gälla omgående.  


Sammanfattning av ärendet 


Då tryckta media markant avtagit och digital och social media nu dominerar 


marknaden för kommunikation och marknadsföring behövs ett nytt grepp på 


vår visuella och grafiska framtoning.  


 


Många delar i den uppdaterade manualen kvarstår; logotyp, typsnitt för både 


interna och externa dokument samt information kring bildanvändning.  


Den stora förändringen är att den röda randen har ersatts med flera olika 


färger som fritt kan användas i olika marknadsföringsmaterial tillsammans 


med logotypen för möjligheten att skapa ett mer dynamiskt digitalt material. 


 


Igenkänningsfaktorn är fortfarande Ljusdals kommuns logotyp som alltid ska 


finnas med i produktion av tryckt och digitalt material.  


 


Ljusdals kommuns grafiska manual arbetades fram under 2011. Mindre 


revideringar har gjorts under årens lopp, bland annat uppdatering av Logotyp 


då den renodlats samt information kring särprofilering. 10 år senare ser den 


kommunikativa världen annorlunda ut och vi behöver förhålla oss till och 


följa med i utvecklingen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om 


uppdatering av grafisk manual för att gälla i samtliga verksamheter.  


 


Ekonomi  


Förslag till den uppdaterad grafiska manualen är redan framtaget av 


kommunikationsenheten. (*se bilaga till tjänsteskrivelse). Det som behöver 


kompletteras vid beslut är att ta fram nya malldokument och detta beräknas 
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kunna skötas internt av kommunikationsenheten och bekostas inom ordinarie 


budget för enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU.  


 


Förslaget innefattar att redan tryckt material får fortsätta att användas tills 


det tar slut, för att sedan uppdateras/ersättas av antingen tryckt material, eller 


vid behov, nytt tryckt material enligt den uppdaterade grafiska manualen.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 5 


Förslag till beslut gällande grafisk manual 17 januari 2022 


Förslag ny grafisk manual 1 december 2021 


Nu gällande grafiska manual 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V) och Lena Svahn (-): 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 


ESHU för verkställande och spridande till verksamheterna 
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§ 30 Dnr 00449/2021  


Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


 


1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 


 kronor.  


 


2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.     


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 


4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 


tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 


har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 


långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 


bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 


 


Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 


hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 


administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 


samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 


1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 


finns. 


 


Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 


beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 


 


Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 


215 000 kronor lägre än idag. 


 


Kommunstyrelsen behandlade ärendet 13 januari 2022, § 14. Efter 


sammanträdet efterfrågades en besiktning, vilket gjorde att ärendet inte togs 


upp till behandling i kommunfullmäktige i januari månad. Vid dagens 


sammanträde föreligger en teknisk statusbesiktning. 
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Beslutsunderlag 


Teknisk statusbesiktning 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 14 


Tjänsteskrivelse 27 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om kan köpas för 3 000 000 kronor och att medel 


anvisas ur rörelsekapitalet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 31 Dnr 00258/2021  


Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 


 som ärende hos kommunen.      


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 


kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 


har inkommit. 


 


Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 


Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 


Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 


med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 


Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 


inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 


som ligger inom Orsa kommun.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 


yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 


finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 


förkastas i sin helhet. 


 


Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 


delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 


områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 


tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  


Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 


kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 


vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 


och friluftsaktiviteter.  


 


I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 


ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 


besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med anledning 


av att det inte finns som ärende hos kommunen.      


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 7 


Förslag till beslut 9 december 2021 


Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 


Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 32 Dnr 00134/2019  


Barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Säkerställa att kommunens styrdokument synliggör barns rättigheter.  


 a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  


 


2.  Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 


 a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar 


 utveckling i samverkan med övriga förvaltningar. 


 


3.  Checklista för barnkonsekvensanalys  


 a)Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling 


  samverkan med övriga förvaltningar. 


 


4.  Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen och 


 kommunfullmäktige.  


 a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och 


 hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning.  


 


5.  Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter 


 a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och 


 hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning  


 


6.  Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram. 


 


7.  Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet under fjärde 


 kvartalet 2022.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen informeras om barnkonventionen, barnrätt och hur 


förvaltningarna arbetar med barnkonventionen i sina verksamheter. För att 


stärka barns rättigheter behöver kommunen arbeta mer strukturerat. 


Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram följande ett 


beslutsförslag för hur detta ska möjliggöras. 


 


Hållbarhetsstrateg Malin Fundin inleder med en övergripande information 


om barnkonventionen. Därefter redovisar förvaltningscheferna Lasse Norin, 
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Ingrid Sundström, Kenneth Forssell och Carina Bryngelsson hur de arbetar 


med barnkonventionen och vilka utmaningar de identifierat för nämndernas 


fortsatta arbete. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Solange Nordh (C) och Lena Svahn (-): Kommunstyrelsen 


ska få en redogörelse av arbetet under fjärde kvartalet 2022. 


 


Lena Svahn (-): Bifall till förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


tilläggsförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


László Gönczi (MP): Om jag hade varit tjänstgörande skulle jag ha yrkat på 


att punkt 6. "Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram" ska avslås. 


 


Detta arbete är av sådan vikt att det inte bör begränsas utan möjlighet att 


genomföra arbetat på bästa vis. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


ESHU för verkställande 


Nämnderna för kännedom 
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§ 33 Dnr 00432/2021  


Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på 


överförmyndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens 


överförmyndarverksamhet. 


 


De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 


lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre 


handläggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. 


Därutöver har kansliet en chef på 60 procent och särskilda 


årsredovisningsgranskare på totalt 70 procent av en heltid. Enligt 


redovisningen till länsstyrelsen så räcker den bemanningen precis vilket 


innebär att det under våren, när trycket är som störst, inte får ske något 


extraordinärt. 


 


Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 


utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 


ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 


rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 


klart. 


 


I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 


personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riks-


genomsnittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än 


snittet. 


 


Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 


än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 
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Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 


inte funnit några felaktigheter. 


 


Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 


resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 8 


Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 
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§ 34 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


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


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


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


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


protokoll som är aktuella är: 


Omsorgsnämnden 19 januari 2022 


 


 Utbildningsnämnden 20 januari 2022 


 


 Samhällsservicenämnden 18 januari 2022 


 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 25 januari 2022 


 


 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 17 november 2021 


 


 Styrelsen i AB Ljusdalshem 22 december 2021 


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


BeslutsexpedieringAkt 


 







