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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-10-01

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 1 oktober 2020 klockan 08:30-16:35

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Michelson (S) § 144-157
Ove Schönning (S) tjg ersättare istället för Stina Michelson § 142-143
Iréne Jonsson (S)
Harald Noréus (L) § 142-146
Maud Jonsson (L) tjg ersättare istället för Harald Noréus (L) § 147-157
Solange Nordh (C)
Lars Molin (M) § 142-147
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 148-157
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Ove Schönning (S)
László Gönczi (MP)
Stina Berg (M) § 142-147
Torbjörn Melkersson (V)

Övriga deltagande

Ulf Jonsson, Fredrik Lenz och Gustav Lindström från Ljusdals Flygklubb § 142
Richard Brännström AB Ljusdalshem § 145-146
Enhetschef Maria Persson, Åsa Juhlén § 147
Näringslivsstrateg Suzanne Bäckman § 148
Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman § 149
Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 150
Kommunchef Nicklas Bremefors
Biträdande kommunchef Mikael Björk
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-10-12

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Markus Evensson
Sören Görgård
Utdragsbestyrkande

§§ 142-157

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-10-01

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Datum för anslags uppsättande

2020-10-12

Datum för anslags nedtagande

2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Karin Höglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 142

Datum

2020-10-01

Dnr 00200/2020

Ansökan från Ljusdals Flygklubb om kommunalt lån
alternativt kommunal borgen för banklån
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 1 200 000 kr
till Ljusdals flygklubb.
2. Borgensåtagandet begränsas till 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals flygklubb har den 28 maj 2020 inkommit med en ansökan om ett
kommunalt lån på 1 200 000 kronor. Som alternativ till ett kommunalt lån
önskar de ett kommunalt borgensåtagande på motsvarande belopp så att
flygklubben kan ta ett lån genom sin bank.
Flygklubben har investerat i ett nytt flygplan för 1,85 miljoner kronor.
Finansiering löstes dels genom klubbens kapital på 650 000 kronor och dels
via tillfälliga och tidsbundna medlemslån på 1,2 miljoner kronor. Med
anledning av att flygklubben arrenderar flygfältet är möjligheten att belåna
klubbens fastighet utesluten.
Ansökan diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti
2020 vari kommunchefen informerade om att han begärt en kompletterande
skrivelse av flygklubben där de ska beskriva den viktiga verksamhet de
bedriver, bland annat genom sina insatser kopplade till brandflyg.
Flygklubben har inkommit med en kompletterande skrivelse, vilken bifogas
handlingarna
Från flygklubben informerar Ulf Jonsson, Fredrik Lenz och Gustav
Lindström.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, 75
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 september 2020
Kompletterande skrivelse från Ljusdals flygklubb 9 september 2020
Ansökan från Ljusdals flygklubb 28 maj 2020
Yrkanden
Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), Solange Nordh (C), Sören Görgård (C),
Yvonne Oscarsson (V), Ove Schönning (S), Irene Jonsson (S),
Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen
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§ 143

Dnr 00025/2020

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Östernäs – Detaljplanearbetet pågår. Dialog med Länsstyrelsen
angående arkeologisk utredning. Kommunen har tidigare anmälts till
Konkurrensverket gällande beställning av mark- och
saneringsarbeten på Östernäs. Konkurrensverket har beslutat att
skriva av ärendet.

•

Timmerterminal - Möte med Trafikverket, skogsbolagen och
Länsstyrelsen den 22/9.

•

Skogsbolagen arbetar med att ta fram ett presentationsmaterial för
hur terminalen kommer se ut. Detaljplanearbetet fortgår.

•

Covid-19 – Krisledningsstab avvecklad 15/9. Beredskapsgrupp
uppstartad istället bestående av kommunchef, säkerhetschef och
kommunikatör.

•

Rekrytering – Rekrytering av HR-chef samt ekonomichef pågår.
Planerat urval för intervjuer inom kort.

•

Fiskodlingen- oktober på sig att börja bygga innan bygglovet går ut.
Företaget säger att man inte har råd att börja bygga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 24 september2020
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-10-01

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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 144

Datum

2020-10-01

Dnr 00317/2020

Månadsuppföljning och helårsprognos augusti 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om månadsuppföljning för
augusti månad samt helårsprognos.
Underliggande resultat samt kommentarer
Redovisat resultat jan-aug 2020

48 088 (enligt resultaträkning)

Justering och periodisering av centrala intäkter och kostnader under året:
Just. Semesterlöneskuld
-23 078 (punkt 1 i driftsredovisning)
Periodisering statsbidrag
+2 193 (punkt 2 i resultaträkning)
Periodisering slutavräkning
-1 363 (punkt 3 i resultaträkning)
Underliggande resultat per augusti
+25 840
Övrig information: Kostnadstäckning av sjuklöner har minskat förvaltningarnas kostnader april till juli med miljoner kronor. Merkostnader för
Covid som belastar förvaltningarna har återsökts med 9 miljoner kronor t o
m augusti. I delåret redovisas 50 % av detta, 4,5 miljoner kronor, som intäkt.
Prognos
Resultatet i prognosen för helåret 2020 är +8,1 miljoner kronor.
För att klara balanskravet (underskott 2017) ska vi ha ett balanskravsresultat
på 14,4 miljoner kronor. Detta klaras i prognosen med användning av
resultatutjämningsreserven.
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Kommunstyrelsen

Datum

2020-10-01

Övrigt:
Utbildningsnämnden belastas i prognosen med kostnader för ersättning till
friskolor och fristående förskolor (åren 2017-2019) med 9,5 miljoner kronor
I prognosen har 6 miljoner kronor tagits upp som intäkt för återsökning
merkostnader Covid-19. Det är 50 % av sökta beloppet.
KPA har lagt en prognos 2020 med lägre pensionskostnader än vi budgeterat.
Positiv effekt 8-9 miljoner kronor.
Sanering Östernäs redovisas som investering. Vid årsbokslutet kommer stor
del av detta behöva kostnadsföras.
Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) informerar. 2
miljoner kronor i prognosticerat överskott. Taxor har setts över,
barmarksunderhåll inte upparbetat, längre kostnader vinterväghållning, lägre
kostnader för personal, mindre verksamhet kulturenheten, en del anslag som
inte utbetalts pga covid. Den verksamhet som drar iväg är bostadsanpassningsbidrag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S)
informerar. Enligt prognos får nämnden ett underskott på 19 miljoner kronor.
Det kommer att dröja till 2022 innan nämnden är nere på ram.
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson informerar. Enligt
prognosen får nämnden ett underskott på 11 miljoner kronor. Beror på att
ersättning har betalats för sjuklöner samt förvaltningens arbete med
omställningsarbetet. Om vi bortser från att nämnden i prognosen belastas
med 9,5 miljoner kronor för ersättning till friskolor och fristående friskolor
kommer nämnden att ligga på ram 31 december 2020. Alla skolor har för få
elever, på varje enskild enhet. Varje skola och förskola är genomgången,
nämnden vet att vi behöver minska på kvadratmeterytorna. Vag gäller
budgeten bygger den på att alla ska hålla sin budget. En avvikelse ska alltid
rapporteras till nämnden. Inför budget 2021 kommer det att läggas en
budget på ram. De 5% kommer de inte att klara, för då bedrivs inte skola och
förskola så att eleverna får den utbildning de har rätt till. Nämnden kommer
att göra strukturella förändringar. Det finns utredningsuppdrag att flytta in
Nybo skola till Järvsö och att renovera Färila skola. Genomlysning av
skolorna i Ljusdals tätort kommer därefter. Hur ska vi ha det med
grundskolorna i Ljusdal? Var ska högstadiet vara, UC, hur ska högstadiet se
ut? Det allra bästa att utrymma ur en fastighet helt, kommunen har inte råd
att renovera alla de fastigheter vi äger.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-10-01

Nettokostnaderna för gymnasieskolan ser bra ut, ett fantastiskt arbete görs.
Beslutsunderlag
Presentation månadsuppföljning och helårsprognos augusti 2020
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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 145

Datum

2020-10-01

Dnr 00278/2020

Begäran från AB Ljusdalshem om tillstånd från ägaren
att sälja fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastigheten Hybo 6:1 ska läggas ut till försäljning
2. Beslut om försäljning ska fattas av kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Richard Brännström, VD vid AB Ljusdalshem och tillika ansvarig för
kommunens fastigheter har inkommit till Ljusdals kommun med en begäran
om tillåtelse att sälja fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola). Som ansvarig för
kommunens fastigheter ser han inte något behov av fastigheten och föreslår
därför att Ljusdals kommun säljer fastigheten. Försäljningen ska ske genom
mäklare och villkoras med att slutgiltigt beslut om försäljning tas av
kommunstyrelsen.
Ärendet är inte principiellt och behöver därför inte avgöras av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om en
avveckling av Hybo skola och fritidshem.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 74
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 146

Datum

2020-10-01

Dnr 00287/2019

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska projekteras och upphandlas enligt
bifogad skiss med placering på Östernäs.
2. Omsorgsnämndens yttrande ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 november 2019
att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Då
kommunstyrelsen är föreslagen fastighetsägare av ett nytt boende beslutades
att kommunstyrelsen är ansvarig för att projektera det nya boendet. När
samtliga beslutsunderlag är framtagna ska ärendet åter till
kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Fastighetschef Richard Brännström har under våren tillsammans med utvalda
tjänstepersoner vid omsorgsförvaltningen utrett hur det nya boendet ska se ut
samt vart det ska placeras. Deras slutsatser presenterades för
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i september 2020 vari Östernäs
föreslås vara den bästa platsen givet förutsättningarna. Kommunstyrelsen
skickade förslag på utformning samt placering till omsorgsnämnden för
yttrande, deras yttrande bifogas handlingarna och ska beaktas i det fortsatta
arbetet.
Kommunstyrelsen ska nu besluta huruvida upphandling och projektering ska
ske enligt föreslagen skiss på föreslagen plats.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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2020-10-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 september 2020
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2020, § 112
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2020, § 134
Omsorgsnämndens protokoll 18 september 2020, § 136
Skiss plan 2 nytt vård- och omsorgsboende
Skiss plan 1 nytt vård- och omsorgsboende
Fasadskiss nytt vård- och omsorgsboende
Situationsplan nytt vård- och omsorgsboende
Skiss över nytt vård- och omsorgsboende
Utredningsdirektiv gällande nybyggnation av vård- och omsorgsboende
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget. Omsorgsnämndens yttrande ska
beaktas i det fortsatta arbetet.
Harald Noréus (L): Ärendet ska återremitteras i syfte att ta fram en alternativ
plats till Östernäs.
Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S), Stina Michelson (S) och Sören
Görgård (C) : Bifall till förslaget.
Jonny Mill (LB): Ärendet ska återremitteras i syfte att ge ett bättre
utredningsuppdrag med alternativ till demensboende med lika stor
belysningsgrad.
Lars G Eriksson (Sd): Ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska
återremitteras.
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Kommunstyrelsen
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Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn
(MP), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M) och Yvonne
Oscarsson (V) röstar Ja.
Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reserverationer
Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Omsorgsnämnden för kännedom
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§ 147

Datum

2020-10-01

Dnr 00144/2019

Verksamhetsredovisningar från kostservice,
städenheten, IT-enheten, ekonomienheten och
internservice
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti beslutades att
kommunstyrelsen ska få en verksamhetsredovisning av samtliga
verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen som en del av höstens
fortsatta budgetarbete.
Kost- och städchef Maria Persson redogör för kostservice och städenhetens
uppdrag, IT-driftchef Åsa Juhlén redogör för IT-enhetens uppdrag,
kommunchef Nicklas Bremefors redogör för ekonomienhetens uppdrag och
biträdande kommunchef Mikael Björk redogör för internservices uppdrag.
Samtliga verksamheter redogör också för sina utmaningar och behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 24 september 2020
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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 148

Datum

2020-10-01

Dnr 00146/2019

Varulogistik i Sveriges gles- och landsbygd
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ett medvetet ledarskap tas för landsbygdsperspektivet i Sverige rörande
hållbara logistiklösningar.
2. En handlingsplan tas fram för systemlösning inom hållbar varulogistik
genom flernivåsamverkan.
Sammanfattning av ärendet
Med en satsning av kommunens resurser på bred front kan Ljusdals
kommun, utifrån tidigare erfarenheter inom hållbara logistiklösningar, vara
med och förändra systemvillkoren för landsbygdskommuner i Sverige.
Under hösten 2016 fick NärLjus en företagsrådgivning med ägaren av
Tempo i Ramsjö som påtalar akuta läget för verksamheten då Bussgods går i
konkurs och Arlas meddelande om att dra in transporterna till verksamheten.
NärLjus inleder därmed en större kartläggning efter att ha dialog med företag
i andra delar av kommunen som intygar om samma situation.
Kartläggningen visar den omfattande bilden av alla transporter till Los och
Ramsjö och den låga fyllnadsgraden på lastbilarna.
Utifrån det akuta läget och önskat läge för verksamheterna i Los och Ramsjö
tar en lokal förtagare beslut om att erbjuda möjligheten till samtransport. En
lösning som visar sig vara unik i Sverige och som nu skapat stort intresse
nationellt då lösningen även visar sig vara lönsam samt ett bättre
miljömässigt alternativ. Där den stora vinsten är att människor kan behålla
service och kunna leva kvar på orten.
Erfarenheter och kunskaper från detta arbete har bidragit till att Ljusdals
kommun bjuds in till olika sammanhang för att förmedla och sprida detta.
Vilket har lett till att Ljusdals kommun fått förfrågan från DIGG
(Myndigheten för digital förvaltning) utifrån deras regeringsuppdrag,
Tillväxtverket, Post och Telestyrelsen, Trafikanalys, Energimyndigheten,
Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Älvdalens kommun, Pajala
Kommun, Hudiksvalls kommun samt nationella paketaktörer.
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I Sverige finns idag ett 60-tal kommuner, enligt Sveriges Paketombud, som
står inför samma utmaning som verksamheterna i Ljusdals kommun 2016.
Samtidigt som logistiklösningar diskuteras och planeras nationellt. Där det
tydligt framgår att lands-och glesbygdsperspektiven saknas och har ingen
som för dess talan.
I arbetet med framtagandet av handlingsplanen behöver dialoger initieras
med andra liknande landsbygdskommuner i Sverige. För att samla in den
gemensamma bilden av det rådande läget för logistiklösningar. Erfarenheter
från Ljusdals kommun kommer att vara vägvisande för andra kommuner och
våra erfarenheter kan bidra till att fler lösningar skapas lokalt.
Vidare behövs fler erfarenheter och kompetenser kopplas in i hur det ska
organiseras. Där några exempel att ha utbyte med är E-handelsstaden Borås
& Forum för smarta elnät. Målet är att hitta en plan för organisering som ger
nationell legitimitet och där Ljusdals kommun blir den ledande kommunen i
Sverige gällande logistiklösningar.
Ljusdal kommun har möjlighet genom en handlingsplan skapa en
systemlösning för hållbar logistik utifrån den unika kompetensen,
erfarenheten och lösningen som kan gynna Sveriges gles- och landsbygder.
Därmed kan Ljusdals kommun ta ett ledarskap och bidra till ett fortsatt
nationellt intresse samt säkrar möjligheten för människor att leva och verka i
hela Sverige.
Arbetet med handlingsplanen stödjer Ljusdals kommuns arbete med Agenda
2030-målen och har 5 globala mål (9, 10, 11, 12 & 13) som direkt och
indirekt har koppling till en framtida systemlösning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 24 september 2020
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2020, § 131
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Stina Michelson
(S), Stina Berg (M) och Jonny Mill (LB): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
18(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 149

Datum

2020-10-01

Dnr 00297/2020

Utvärdering Stenegård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2020 beslutades att en
första utvärdering av Stenegård ska presenteras för kommunstyrelsen i
oktober.
Charlotta Netsman, verksamhetsutvecklare Stenegård presenterar sitt utkast
till utvärdering av perioden 2016-2020. Hon presenterar även förslag på nya
mål och ny vision för perioden 2021-2026.
Den fortsatta processen är att ärendet i sin helhet återkommer till
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i november 2020 och då ska
utvärderingen godkännas samt nya mål antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 september 2020
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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Dnr 00193/2019

Medborgarförslag om inventering av resurser i bygden
att tillgå vid extraordinära händelser, kriser och
katastrofer
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska inventera vilka resurser som finns att
tillgå vid extraordinära händelser, krig och katastrofer.
Dokumentation bör ske i ett dataregister, men även i ett manuellt register i
form av pärmar etcetera. Dokumentationen blir en bra tillgång för
kommunens krisledning och räddningstjänst.
De som tillhandahåller maskiner och lokaler med mera ska få ekonomisk
ersättning vid extraordinära händelser, kriser och katastrofer.
Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019, § 92 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunens
säkerhetschef för yttrande.
Säkerhetschefen skriver i sitt yttrande att kommunen är intresserad av att
samverka med en gruppering som etablerar sig för att jobba med resursbyar
och att kommunen då bjuds in för att kunna delta i samarbetet och för att
diskutera möjligheterna till samverkan och stöd.
Hon skriver vidare att medborgarförslaget tar upp ett angeläget ämne,
samhällets beredskap att hantera extraordinära kriser eller katastrofer och är
även applicerbart på den nya civilförsvarsplaneringen. När olika
samhällsstörningar inträffar är det viktigt att offentliga myndigheter, företag
och civilsamhället har ett bra samarbete.
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Kommunen har ett övergripande ansvar för planering och samordning av
krisberedskapen, men är beroende av sina medlemmar för att minska
konsekvenserna av en kris eller katastrof. Inte minst den stora skogsbranden
2018 gav exempel på hur stora och avgörande insatser gjordes av företagare
och ideella krafter.
Ljusdals kommuns inställning är att projekt som drivs av lokalt förankrade
grupper i samhället som ökar beredskapen i samhället på olika sätt ska
stödjas av kommunen. Resursbyar är ett sådant projekt där det behöver
finnas en lokal förankring och ett intresse från de byar i landsbygden som
kan vara aktuella.
Redan idag drivs flera projekt som har direkt koppling till delar av vad man
försöker uppnå i detta medborgarförslag. Ett livskraftigt näringsliv, även på
landsbygden, står i fokus för NärLjus arbete där man också på ett innovativt
sätt bearbetat frågan om hållbara transportkedjor för varuleveranser. Det
finns en lokalt och ideellt baserad arbetsgrupp med målsättningen att öka
andelen lokalproducerade livsmedel i kommunen, där flera kommunala
tjänstemän deltagit i gruppens möten. Vid krisberedskapsveckan 2019
samverkade kommunal personal och frivilligorganisationer för att lyfta
behovet av att var och en förbereder sig för till exempel en rubbad
livsmedelsförsörjning.
Utgångspunkten bör vara att varje by är en ”resursby” och att sårbarheten
minskar i samhället som helhet genom ökad grad av självförsörjning, vilket
också är målsättningen i Sveriges livsmedelsstrategi och Gävleborgs
handlingsplan för densamma. Inventeringar av resurser är en intressant
tanke, men skriftliga inventeringar riskerar att snabbt bli inaktuella.
Viktigare är därför att bygga lokala gemenskaper där kunskapen om vilka
resurser som finns, eller kan skapas, hålls levande. Där sådana gemenskaper
finns eller uppstår bör kommunen i en positiv anda pröva möjligheten att
delta i samarbetet, men knappast ta på sig rollen att leda och driva arbetet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att som
säkerhetschef Josefin Jarlheden skriver samverkar Ljusdals kommun med
många aktörer och vi ska stötta lokalt förankrade grupper, men en sådan
inventering skulle bli inaktuell efter en tid och vi har heller inte resurserna
att genomföra en sådan inventering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att medborgarförslaget bifalles.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 77
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från säkerhetschefen 12 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2019, § 92
Medborgarförslag 13 maj 2019
Yrkanden
Markus Evensson (S), Irene Jonsson (S) och Solange Nordh (C):
Medborgarförslaget avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
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Dnr 00312/2018

LUPP 2019- information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Hållbarhetsstrateg Malin Fundin och ungdomssamordnare Esbjörn
Johansson informerar om LUPP 2019.
Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som är
ansvarig för ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Elever i årskurs 8 samt i gymnasiets årskurs 2 får delta i undersökningen och 2019 genomfördes den i oktober och november. 320 av 439 unga
valde att delta i lupp 2019, vilket innebär cirka 73 procent.
Eftersom Ljusdals kommun ska delta i initiativet ”En kommun fri från våld”,
ligger fokus på föredraget att presentera resultat gällande upplevd trygghet,
utsatthet gällande våld i olika former samt kunskap om vart hjälp finns att
söka.
Det framgår bland annat att de flesta ungdomar är trygga i hemmet, flickors
upplevda hälsotillstånd har försämrats från 2010 till 2019. I åk 8 anger 50 %
att våld förekommer på deras skola jämfört 10 % i gymnasiet men 50 % i
gymnasiet vet inte om våld förekommer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 augusti 2020
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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Datum

2020-10-01

Dnr 00194/2020

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och
omsorg 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 23 september 2020
Omsorgsnämndens protokoll 19 augusti 2020, § 105
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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Dnr 00020/2020

Delegeringsbeslut september 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 59-64 för
kännedom.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 23 september 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Delegationspärm
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§ 154

Dnr 00080/2020

Protokoll för kännedom 2020- uppsiktsplikt
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:
-

Utbildningsnämnden 17 september

-

Arbetsmarknads- och socialnämnden 15 september

-

Samhällsservicenämnden 8 september

-

AB Ljusdalshem 26 augusti

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 23 september 2020
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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§ 155

Dnr 00046/2020

Motion från Moderaterna gällande sammanslagning av
bibliotek i Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren
Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande sammanslagning av bibliotek i Ljusdal.
Motionärerna skriver "I Ljusdal har vi ett helt nyrenoverat och mycket fint
bibliotek i hjärtat av Kommunhuset. Några hundra meter därifrån ligger
Stenhamreskolans bibliotek som också är fint. Men med tanke på Ljusdals
kommuns ekonomi vill vi moderater utreda vad det skulle innebära att slå
ihop Stenhamres skolbibliotek med det i kommunhuset. Vi vill att
utredningen ger svar på följande frågor:
•
•
•

Hur stor besparing skulle det innebära?
Hur skulle verksamheten påverkas?
Kan man upphandla denna verksamhet?

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 11 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsservicenämnden.
Samhällsservicenämnden föreslår 10 mars 2020, § 49 att motionen ska anses
vara besvarad.
I nämndens yttrande har bibliotekschefen besvarat frågorna som ställs i
motionen:
Hur stor besparing skulle det innebära?
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I realiteten ingen besparing. Kostnader för biblioteksverksamhet kan
schematiskt fördelas på tre huvudsakliga kostnader: lokal, medier och
kompetens. Då skolan i dagsläget står för lokalen skulle biblioteket även vid
en flytt stå med kostnader för medier (fysiska och digitala) samt kompetens
(utbildad bibliotekarie).
Hur skulle verksamheten påverkas?
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har båda lagstadgade, men olika, uppdrag
och funktion. Skolbibliotekets huvudsakliga funktion är att vara en del av
skolans pedagogiska verksamhet, med huvuduppdraget att stödja elevernas
lärande. De centrala delarna i skolbibliotekets verksamhet rör läsfrämjande,
informationssökning och källkritik. Att ha god läsförmåga och digital
kompetens är en demokratisk rättighet och en grundförutsättning för fortsatt
lärande och aktiv delaktighet i samhället. Man kan säga att skolbibliotekets
uppdrag och funktion syftar till att stärka elevers formella lärande.
Folkbibliotekets uppdrag och funktion, däremot, är att vara en öppen resurs
för alla invånares livslånga, informella lärande.
Att paragrafen om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till
skollagen visar på att riksdag och regering vill lyfta fram att en fungerande
skolbiblioteksverksamhet är viktigt för skolans måluppfyllelse.
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har vidare olika målgrupper (medan
folkbibliotekets verksamhet är till för alla är skolbiblioteket avsett att vara en
pedagogisk resurs för elever och lärare).
På Stenhamreskolan går i dagsläget cirka 620 elever i årskurs F-9. Samtliga
elever i årskurs F-6 (cirka 300 elever) har bibliotekstid varje vecka. Därtill
kommer grupper från förberedelseklasserna samt aktiviteter i samverkan
med fritids en eftermiddag i veckan. Eleverna i årskurs 7-9 använder också
biblioteket för boklån och informationssökning, och skolbibliotekarien
erbjuder bokprat, utställningar etcetera.
En flytt av skolbibliotekets verksamhet från nuvarande lokaler till
huvudbiblioteket skulle således medföra en rad utmaningar i det fysiska
biblioteksrummet. För det första för att huvudbiblioteket är alldeles för litet
för att också inrymma medier och verksamhet för ett skolbibliotek.
Mediebeståndet på skolbiblioteket är anpassat för skolans behov, och vid en
flytt skulle detta bestånd (cirka 50 hyllmeter böcker) behöva inrymmas i
huvudbiblioteket.
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I dagsläget finns heller ingen yta på huvudbiblioteket som lämpar sig för
klassbesök. 2-3 klassbesök per dag skulle ha stor påverkan på biblioteksmiljön; skolbiblioteksverksamhet är inte, och ska inte vara, en tyst
verksamhet. Det är en plats för samtal och högläsning och frågor, och ska så
vara. Men om man samtidigt, och i samma lokal, ska bedriva reguljär
folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksverksamhet så krockar behoven
ovillkorligen.
Sammanfattningsvis: Det är inte möjligt att med bibehållen kvalitet inrymma
skolbiblioteket i huvudbibliotekets lokaler.
Kan man upphandla denna verksamhet?
I teorin: ja. Det finns enstaka exempel på större bibliotek som drivs i privat
regi. I praktiken skulle ett fristående skolbibliotek själv behöva äga sina
digitala system, ha en egen inköpsorganisation etcetera, vilket skulle
innebära att det skulle bli avsevärt dyrare än idag.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens utlåtande ska motionen anses besvarad.
Arbetsutskottet föreslår 16 september 2020, § 76 att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 76
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från samhällsservicenämnden 17 mars 2020
Samhällsservicenämndens skrivelse 17 mars 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 11
Motion 24 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen anses
besvarad. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00408/2019

Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals
kommuns vattenkraftverk
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk
har lämnats in till kommunfullmäktige.
Förslagsställarna skriver att Ljusdals kommun, genom Ljusdal Energi AB,
äger vattenkraftverk i Bäckebo, Tallåsen och Hennan.
Förslagsställarna anser att det vore högst rimligt att kommunen genom
Ljusdal Energi AB betalar ut bygdepeng för sina vattenkraftverk.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 6 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för
yttrande.
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att bygdemedel redan betalas ut för
vattenkraften och hänvisar till Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida:
”Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av
skador som uppkommit på grund av vattenregleringen . Utöver detta går det
även att söka bygdemedel för investeringar som är till nytta i bygden”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till Ljusdal Energis utlåtande om att bygdemedel redan används för att göra
investeringar som är till nytta för bygden så anses detta medborgarförslag
besvarat.
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Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 september 2020, § 78
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Yttrande från Ljusdal Energi 4 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 6
Medborgarförslag 19 december 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att
medborgarförslaget anses besvarat. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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Dnr 00121/2020

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 1 april 2020.
Sammanfattningen omfattar 10 motioner och 21 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 22 september 2020
Redovisning 22 september 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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