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§ 212 Dnr 00209/2020  

Information om En kommun fri från våld och En vecka 
fri från våld 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information om det strategiska våldsförebyggande 

arbetet som pågår samt kommunens aktiviteter under En vecka fri från våld 

som genomfördes vecka 47. 

 

Hållbarhetsstrateg Malin Fundin informerar.  

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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§ 213 Dnr 00134/2019  

Information om barnrättsarbetet i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om barnkonventionens 

implementering i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen beslutade att man 

ville ha en redogörelse av arbetet under fjärde kvartalet 2022.  

 

Kommunstyrelsen får information om pågående barnrättsarbete utifrån 

beslut som togs i februari 2022.  

 

Hållbarhetsstrateg Malin Fundin informerar. 

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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§ 214 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – ingen ny information.  

 

 Timmerterminal – kommunen är i förhandlingsläge om privat mark 

vid golfbanan.  

 

 Hälsingeråd – ingen ny information. Nästa Hälsingeråd är den 14/12. 

Transformationsledaren är svårrekryterad. 

 

 Ukraina – Kontinuerliga lägesanalyser med länsstyrelsen. i dag har vi 

en integrationsenhet som i princip är obudgeterad. Tidöavtalet gör att 

Sverige ska ta emot färre flyktingar, för vår del tre personer. Vi vill 

ha vår integrationsenhet kvar, den finansieringen behöver lyftas.  

 

 Näringsliv- och exploateringschef – Anders Beigler börjar sin tjänst 1 

januari.  

 

 Utredning Hälsinglands utbildningsförbund – upphandling klar och 

utredning påbörjad. Beräknas klar 2023-02-28. 

 

 Fiskodling Bränta – det nya avtalet är påskrivet och klart. 

Kontantersättningen skulle ha varit inbetald i början av november. 

Om företaget inte betalar inom 7 dagar kommer avtalet att upphävas. 

Kommunchefen försöker nå företaget per telefon. 

 

 Civilt försvar – Civilförsvarssamordnare håller på att rekryteras. 

Personal ska krigsplaceras. Kommunerna kommer att få ersättning 

för att anställa människor som kan jobba med civilt försvar, vi vet 

idag inte hur mycket man får. Kommunen var ute i god tid för att få 

tag på rätt kompetens.  
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Atlantbanegruppen sammanträdde i Sundsvall i måndags. Sören Görgård (C) 

deltog istället för Marit Holmstrand. Det var ett bra program, och 

redogörelse från detta lämnas.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2022 

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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§ 215 Dnr 00012/2022  

Riktlinjer för inköp och upphandling 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Riktlinjer för inköp antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 

Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 

kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 

 

Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 

upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 

kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 

 

I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 

lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 

 

En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 

förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 

 

Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 

avtal inte finns.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 

antar riktlinjerna för inköp.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 160 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 

Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december för digital justering
(Signerat, SHA-256 4F279570BEDAD831B38AA903994D682B122393C5E20E636EDAFAA34880F39255)

Sida 9 av 46



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

10(45) 

Datum 

2022-12-01 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 216 Dnr 00192/2019  

Revidering av arkivreglemente 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reviderat arkivreglemente antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 

hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 

arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 

revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 

roller.              

 

I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 

om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informationshante-

ringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 

myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas kärn-

processer. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig arkiv- 

och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 

övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 

processer där flera kommuner samarbetar. 

 

I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 

fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 

största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i allmän-

het och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkivorganisation som 

ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya formationshanteringsplanerna.  

 

Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 

fram under respektive avsnitt i själva reglementet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 161 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 

Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 217 Dnr 00368/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 

reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 162 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 218 Dnr 00369/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  

 

2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 

ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 

samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 

delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  

I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 

ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 

uppgifter specificeras. 

I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 

kommunallag och reglemente för alla nämnder. 

I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är 

anställningsmyndighet. 

Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 

uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 

Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 

från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 

ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 

I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.   
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Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 163 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      
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§ 219 Dnr 00370/2022  

Reglemente för samhällsservicenämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för samhällsservicenämnden godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för samhällsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 

organisation. 

 

Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 

ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 

 

Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 

(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 164 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för samhällsservicenämnden - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 220 Dnr 00371/2022  

Reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för utbildningsnämnden godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

För utbildningsnämnden föreslås en del förändringar i  främst § 2 nämndens 

uppgifter. I bifogat dokument finns kommentar till reviderade punkter. Den 

största förändringen är i punkt 1 som ersätter flera tidigare punkter samt tar 

hänsyn till ändrad lagstiftning från 20230701. 

 

Punkt 5 är ny och hanterar kommunens aktivitetsansvar. Punkt 7 är ny och 

hanterar öppen förskola. I övrigt har en del förenklingar genomförts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 november 2022 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 165 

Förslag till reglemente 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att reglemente för 

utbildningsnämnden godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 221 Dnr 00372/2022  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 

utifrån ändrad organisation. 

 

I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till samhällsservicenämnden.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 166 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 

2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 222 Dnr 00373/2022  

Reglemente för omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter  

§ 2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 

enligt avtal med Region Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 167 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 223 Dnr 00142/2022  

Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd 
och gruppledare - för kännedom 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kännedom finns Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och 

gruppledare med på dagens sammanträde. 

 

Detta reglemente syftar till att tydliggöra kommunalrådens, oppositions-

rådets och gruppledarnas uppgift i Ljusdals kommun.  

 

Utöver vad som föreskrivs här gäller även vad som stadgas i kommunallagen 

och annan författning samt gällande reglemente för respektive nämnd och 

kommunstyrelse samt det gemensamma reglementet för Ljusdal kommuns 

nämnder. 

 

I enlighet med kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 

förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 

kommunalråd, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Enligt 

kommunallagen har kommunalråd inga andra befogenheter än övriga 

ledamöter utöver vad som följer rollen som ordförande. 

 

Kommunalråd företräder den politiska ledningen. Kommunalråd är 

kommunstyrelsens ordförande samt nämnds ordförande och ska leda och 

samordna kommunstyrelsens respektive nämnds verksamhet. 

  

Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen och tar emot, 

vidarebefordrar och förankrar information till samtliga oppositionspartier.  

 

Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska 

linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  

 

Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande mandat-

perioden.  
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Gruppledare nomineras av det egna partiet för en tid som varje parti 

fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 

Gruppledare fastställs av fullmäktige. 

 

Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för 

kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier 

och representanters lika värde. 

 

Kommunchef  anställs av kommunstyrelsen och det dagliga 

arbetsgivaransvaret över kommunchefen utövas av kommunstyrelsens 

ordförande. Uppdrag från kommunstyrelsen till verksamheten ska riktas till 

kommunchefen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 168 

Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och gruppledare, antagen 

27 maj 2021, § 105 

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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§ 224 Dnr 00322/2022  

Ansökan från Ove Brandén AB om att få köpa del av 
fastigheten Öje 11:21 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ett reservationsavtal skrivs med Ove Brandén AB för framtida köp av del 

 av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha erhållits. 

 Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till förlängning med 6 

 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 

 

2. När bygglov erhållits får Ove Brandén AB köpa den reserverade marken 

 för 25 kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per 

 kvadratmeter mark som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 

 

3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, en 

 avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Ove 

 Brandén AB.   

Sammanfattning av ärendet 

Ove Brandén AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del av 

fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga verkstad/lager samt 

ha uppställningsyta för sin entreprenadverksamhet. 

 

Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerad som 

industrimark och ligger vid Kyrkbyvägen med avstånd till närmaste bostads-

bebyggelse. Kyrkbyvägen är inte lämpad för ett utbyggt industriområde då 

trafik går genom villabebyggelsen. Köparen kommenterar i ansökan den 

befintliga vägen (Kyrkbyvägen) och menar att trafiken till den blivande 

byggnaden blir liten. 

 

Då det är svårt att utveckla området för större industrietableringar utan att 

bekosta ny väg så är denna mindre etablering en bra möjlighet för nyttjande 

av marken.  

 

Området som Ove Brandén AB önskar köpa är på cirka 5 000 kvadratmeter 

inom detaljplan varav cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 

resterande är mark som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste 

industrimarken som har sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 
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kronor per kvadratmeter för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger 

invid riksväg 83 i Nybo och har förhållandevis goda markförhållanden.   

 

Det i detta ärende aktuella området är till stora delar sank mark där pålning 

kommer att behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med 

sämre tillgång till vägnät. 

 

Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 

bedöms ett relevant pris för marken vara 25 kronor per kvadratmeter 

byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark som inte får bebyggas 

(prickad mark i detaljplanen). 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 158 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2022 

Översiktskarta 27 oktober 2022 

Ansökan med kartbilaga 20 oktober 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 225 Dnr 00416/2022  

Detaljplan för Hybo 2:63 med flera, skelettplan, vägar 
inom Hybo stationssamhälle - antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Detaljplan för Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo 

 stationssamhälle antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 

samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 27. 

 

Detaljplanens syfte är att inrätta en detaljplan för vägar med kommunalt 

huvudmannaskap inom Hybo stationssamhälle.  

 

Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (maj/juni 2022) 

och granskning (september/oktober 2022). Inkomna synpunkter samt 

kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 

revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelsen och 

granskningsutlåtandet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 170 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 november 2022 

Antagandehandlingar 10 november 2022 

Yrkanden 

Irène Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irène Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 226 Dnr 00297/2021  

Detaljplan för del av Sörvåga 5:16 i Järvsö - antagande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Detaljplan för Sörvåga 5:16 antas.        

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 

samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 42. 

 

Detaljplanens syfte är att planlägga området för bostäder samt fritidshus i 

anslutning till Pell-Persvägen och Lustevägen nordväst om centrala Järvsö. 

Området finns utpekat som bebyggelseområde i Fördjupad översiktsplan för 

Järvsö 2014-2024.  

 

Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (augusti-september 

2021) och granskning (oktober 2022). Inkomna synpunkter, kommunens 

ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett revideringar 

av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och gransknings-

utlåtande. 

 

Området ingår inte i, men angränsar och kan anslutas till verksamhetsområde 

för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 171 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2022 

Antagandehandlingar 8 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

nämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 227 Dnr 00397/2022  

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Dalarna har gjort en tillsyn hos överförmyndarenheten i 

Bollnäs, inbegripet kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal. 

 

Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att 

överförmyndarnämnderna bedriver en välfungerande verksamhet genom 

kansliet i Bollnäs. Sedan förra årets inspektion har enheten uppdaterat olika 

handläggningsrutiner och kommit längre i digitaliseringen av verksamheten. 

Enheten medverkar för närvarande i ett pilotprojekt beträffande e-tjänster. 

Det är tydligt att verksamheten har en hög ambitionsnivå och att 

medarbetarna kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra 

verksamheten.  

 

Länsstyrelsen upplever att det är god ordning i akterna och att 

överförmyndarenheten är noggrann med att följa upp alla ärenden. Av 14 

granskade akter granskades samtliga utan anmärkningar från länsstyrelsen.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 november 2022 

Protokoll och bilagor från Länsstyrelsen Dalarna 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 228 Dnr 00203/2019  

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förslag från Ljusdal Energi AB om revidering av "Föreskrifter om 

 hantering av avfall under kommunalt ansvar" antas.           

Sammanfattning av ärendet 

För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållnings-

ordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  

 

Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 

Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 

och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 

produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 

Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 

kraft 1 januari 2023. 

 

Ljusdal Energi AB har lämnat förslag på revidering av kommunens 

föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 

revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 159 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 

Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 

Förslag på revideringar 1 november 2022 

Yrkanden 

Solange Nordh (C) och Irène Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solande Nordhs m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 229 Dnr 00166/2020  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 

bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 

förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 

växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 

drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 

(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 

skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 

 

I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 

eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 

så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  

 

Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 

att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 

produktion av biodrivmedel. 

 

Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 

inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 

är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 

att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 

detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för 

biodrivmedel. 
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Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 

yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 

gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 

finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 

stödjer. 

 

Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 

en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 

föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-

mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 

att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 

 

Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  

Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 

som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 

 

Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 150 att medborgarförslaget anses 

besvarat.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 150 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 

Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 

Medborgarförslag 23 april 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 230 Dnr 00266/2020  

Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i 
Los samhälle 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle har 

lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver att det skulle vara bra med en lokal busslinje som 

cirkulerar inom byn och dess utkanter, åtminstone sommartid. Resorna 

skulle vara gratis och driftskostnaderna bekostas av kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 88 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 

yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att hur vällovligt förslaget än må vara 

finner han att förslaget bör avslås. Kostnaden kommer vara betydande för 

kommunen och det kommer vara svårt att motivera varför detta ska finnas i 

Los och inte i andra delar av kommunen. 

 

Kommunchefen vill dock i samband med detta svar flagga för att i projekt 

”Attraktiva Ljusdal” och det vidare arbetet med att nå kommunfullmäktiges 

antagna mål kommer processer och möten genomföras i alla kommundelar 

för att undersöka vad som kan göras för att göra just den specifika 

kommundelen attraktivare.     

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill ha en lokalbusslinje som ska cirkulera i Los och där resorna ska vara 

gratis för befolkningen och där kommunen ska stå för driften. 

 

Det må vara ett vällovligt förslag men kostnaden för kommunen kommer att 

vara betydande.  
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Därmed föreslås ett avslag på förslaget. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 151 att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 151 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 88 

Medborgarförslag 21 juli 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 231 Dnr 00013/2022  

Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 

en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 

de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 

passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 

väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 

för yttrande. 

 

Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 

Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  

• Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej Trafikverket. 

• Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än genom 

 brons överbyggnad.  

• Det måste vara ett separat elabonnemang. 

• Tydligt avtal måste skrivas. 

• Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att undvika dålig 

 belysning på bron som förtar intrycket.  
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Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 

finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 

 

Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 

kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 

vis.              

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 

 

Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 

kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 

fästas på annat sätt.  

 

Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 

driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 152 att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 152 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 

Medborgarförslag 18 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 232 Dnr 00083/2022  

Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 

inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 

och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 

superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 

finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 42 att delegera medborgar-

förslaget för beslut till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till samhälls-

servicenämnden. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Östernäsområdet är en fin 

mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 

till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 

skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 

Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 

promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 

styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 

mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi. 

 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles såtillvida att 

samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att i 

framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning för basketspel, i 

anslutning till övriga fritidsanläggningar på Östernäsområdet. 

Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta med synpunkter under 

utredningsprocessens gång. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

skriver att han och många av hans kompisar spelar basket och att de åker till 

Hudiksvall för att spela. Han menar att det vore bra med en basketplan nere 

vid Östernäs där allting annat finns! 

 

Förslaget bifalles såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 

utreda möjligheten att tillskapa en basketplan i någon form på Östernäs.   

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 153 att medborgarförslaget 

bifalles. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 153 

Förslag till beslut 11 oktober 2022 

Samhällsservicenämndens yttrande 27 september 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42 

Medborgarförslag 10 mars 2022 

 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 233 Dnr 00208/2022  

Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 

båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 

Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 

direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 

man ska åka där.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 

Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 

ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 

fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 

läggas i inför fiske. 

 

Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 

samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 

sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  
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Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 156 att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 156 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 

Medborgarförslag 13 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 234 Dnr 00162/2022  

Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 

Kyrksjön. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 

de befintliga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 78 att delegera medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens etablerings-

samordnare för yttrande. 

 

Etableringssamrodnaren skriver i sitt yttrande att kommunen idag har upp-

låtit mark vid Kyrksjön som möjliggör uppställning av två stycken husbilar.  

 

Det finns inte möjlighet för kommunen att i direkt närområde göra fler 

platser. Detta för att marken bredvid ägs av en privat aktör och åt andra sidan 

är det park. En annan fråga i detta sammanhang är också om kommunen ska 

göra iordning denna typ av ytor och ta betalt för detta då det i Ljusdal finns 

en camping som mycket väl kan bedriva denna typ av verksamhet. Då kan 

det upplevas som att kommunen konkurrerar mot en enskild näringsidkare.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen har 

upplåtit mark vid Kyrksjön för uppställning av två husbilar. Det finns inte 

möjlighet att göra fler platser då marken bredvid är privatägd och på andra 

sidan är det parkområde. 

 

Uppställningsplatser finns på etablerade campingplatser och därmed föreslås 

att medborgarförslaget avslås. 
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Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 154 att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 154 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 78 

Medborgarförslag 4 maj 2022 

Yrkanden 

Irène Jonsson (S) och Pernilla Färlin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december för digital justering
(Signerat, SHA-256 4F279570BEDAD831B38AA903994D682B122393C5E20E636EDAFAA34880F39255)

Sida 40 av 46



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

41(45) 

Datum 

2022-12-01 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 235 Dnr 00173/2022  

Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 

 med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 

 lördagar.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-

ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 

från Ramsjö. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 

etableringssamordnare för yttrande. 

 

Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 

förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  

 

Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 

under vardagar.  

 

Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 

programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 

ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 

närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 

för att hantera kollektivtrafik.  

 

Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 

under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 

möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  

 

Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-

trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 

löpande.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 155 att medborgarförslaget 

bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 

önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 155 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 

2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 

Medborgarförslag 11 maj 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 236 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter.  

 

Ett sätt att få denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas 

protokoll.  De protokoll som är aktuella är: 

 

 Ljusdal Energi AB styrelsemöte 21 oktober 2022 

 

 AB Ljusdalshem styrelsemöte 26 oktober 2022            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december för digital justering
(Signerat, SHA-256 4F279570BEDAD831B38AA903994D682B122393C5E20E636EDAFAA34880F39255)

Sida 43 av 46



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

44(45) 

Datum 

2022-12-01 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 237 Dnr 00036/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 46-48. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 november 2002 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Delegationspärm 
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§ 238 Dnr 00104/2022  

Utredning Fågelsjö Gammelgård- information 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att ge kommunchefen i uppdrag att 

utreda Fågelsjö Gammelgårds organisation, tillsammans med interna och 

externa partners. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i 

september 2022.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att utredningen, som har blivit 

något fördröjd, nu snart är färdig. En genomlysning är gjord och det finns 

flera alternativa förslag till hur man kan gå vidare.  

 

Utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen i början av nästa 

år då beslut också kommer att fattas om bl a organisatorisk tillhörighet för 

Fågelsjö Gammelgård.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 106 

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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§ 212 Dnr 00209/2020  


Information om En kommun fri från våld och En vecka 
fri från våld 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen får information om det strategiska våldsförebyggande 


arbetet som pågår samt kommunens aktiviteter under En vecka fri från våld 


som genomfördes vecka 47. 


 


Hållbarhetsstrateg Malin Fundin informerar.  


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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§ 213 Dnr 00134/2019  


Information om barnrättsarbetet i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


I februari 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om barnkonventionens 


implementering i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen beslutade att man 


ville ha en redogörelse av arbetet under fjärde kvartalet 2022.  


 


Kommunstyrelsen får information om pågående barnrättsarbete utifrån 


beslut som togs i februari 2022.  


 


Hållbarhetsstrateg Malin Fundin informerar. 


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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§ 214 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – ingen ny information.  


 


 Timmerterminal – kommunen är i förhandlingsläge om privat mark 


vid golfbanan.  


 


 Hälsingeråd – ingen ny information. Nästa Hälsingeråd är den 14/12. 


Transformationsledaren är svårrekryterad. 


 


 Ukraina – Kontinuerliga lägesanalyser med länsstyrelsen. i dag har vi 


en integrationsenhet som i princip är obudgeterad. Tidöavtalet gör att 


Sverige ska ta emot färre flyktingar, för vår del tre personer. Vi vill 


ha vår integrationsenhet kvar, den finansieringen behöver lyftas.  


 


 Näringsliv- och exploateringschef – Anders Beigler börjar sin tjänst 1 


januari.  


 


 Utredning Hälsinglands utbildningsförbund – upphandling klar och 


utredning påbörjad. Beräknas klar 2023-02-28. 


 


 Fiskodling Bränta – det nya avtalet är påskrivet och klart. 


Kontantersättningen skulle ha varit inbetald i början av november. 


Om företaget inte betalar inom 7 dagar kommer avtalet att upphävas. 


Kommunchefen försöker nå företaget per telefon. 


 


 Civilt försvar – Civilförsvarssamordnare håller på att rekryteras. 


Personal ska krigsplaceras. Kommunerna kommer att få ersättning 


för att anställa människor som kan jobba med civilt försvar, vi vet 


idag inte hur mycket man får. Kommunen var ute i god tid för att få 


tag på rätt kompetens.  
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Atlantbanegruppen sammanträdde i Sundsvall i måndags. Sören Görgård (C) 


deltog istället för Marit Holmstrand. Det var ett bra program, och 


redogörelse från detta lämnas.  


Beslutsunderlag 


Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2022 


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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§ 215 Dnr 00012/2022  


Riktlinjer för inköp och upphandling 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Riktlinjer för inköp antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 


Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 


kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 


 


Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 


upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 


kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 


 


I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 


lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 


 


En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 


förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 


 


Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 


avtal inte finns.  


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 


antar riktlinjerna för inköp.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 160 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 


Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 216 Dnr 00192/2019  


Revidering av arkivreglemente 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reviderat arkivreglemente antas.          


Sammanfattning av ärendet 


Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 


hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 


arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 


revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 


roller.              


 


I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 


om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informationshante-


ringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 


myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas kärn-


processer. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig arkiv- 


och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 


övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 


processer där flera kommuner samarbetar. 


 


I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 


fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 


största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i allmän-


het och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkivorganisation som 


ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya formationshanteringsplanerna.  


 


Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 


fram under respektive avsnitt i själva reglementet.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 161 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 


Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 217 Dnr 00368/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 


reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 162 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 218 Dnr 00369/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  


 


2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.          


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 


ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 


samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 


delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  


I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 


ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 


uppgifter specificeras. 


I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 


kommunallag och reglemente för alla nämnder. 


I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är 


anställningsmyndighet. 


Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 


uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 


Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 


från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 


ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 


I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.   
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Beslutsunderlag 


 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 163 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      
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§ 219 Dnr 00370/2022  


Reglemente för samhällsservicenämnden 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för samhällsservicenämnden godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för samhällsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 


organisation. 


 


Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 


ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 


 


Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 


(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.      


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 164 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för samhällsservicenämnden - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 220 Dnr 00371/2022  


Reglemente för utbildningsnämnden 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för utbildningsnämnden godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


För utbildningsnämnden föreslås en del förändringar i  främst § 2 nämndens 


uppgifter. I bifogat dokument finns kommentar till reviderade punkter. Den 


största förändringen är i punkt 1 som ersätter flera tidigare punkter samt tar 


hänsyn till ändrad lagstiftning från 20230701. 


 


Punkt 5 är ny och hanterar kommunens aktivitetsansvar. Punkt 7 är ny och 


hanterar öppen förskola. I övrigt har en del förenklingar genomförts.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 15 november 2022 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 165 


Förslag till reglemente 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att reglemente för 


utbildningsnämnden godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  
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§ 221 Dnr 00372/2022  


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 


utifrån ändrad organisation. 


 


I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 


alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 


handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till samhällsservicenämnden.     


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 166 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 


2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 222 Dnr 00373/2022  


Reglemente för omsorgsnämnden 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter  


§ 2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 


enligt avtal med Region Gävleborg.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 167 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 223 Dnr 00142/2022  


Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd 
och gruppledare - för kännedom 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kännedom finns Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och 


gruppledare med på dagens sammanträde. 


 


Detta reglemente syftar till att tydliggöra kommunalrådens, oppositions-


rådets och gruppledarnas uppgift i Ljusdals kommun.  


 


Utöver vad som föreskrivs här gäller även vad som stadgas i kommunallagen 


och annan författning samt gällande reglemente för respektive nämnd och 


kommunstyrelse samt det gemensamma reglementet för Ljusdal kommuns 


nämnder. 


 


I enlighet med kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 


förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 


kommunalråd, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Enligt 


kommunallagen har kommunalråd inga andra befogenheter än övriga 


ledamöter utöver vad som följer rollen som ordförande. 


 


Kommunalråd företräder den politiska ledningen. Kommunalråd är 


kommunstyrelsens ordförande samt nämnds ordförande och ska leda och 


samordna kommunstyrelsens respektive nämnds verksamhet. 


  


Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen och tar emot, 


vidarebefordrar och förankrar information till samtliga oppositionspartier.  


 


Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska 


linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  


 


Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande mandat-


perioden.  
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Gruppledare nomineras av det egna partiet för en tid som varje parti 


fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 


Gruppledare fastställs av fullmäktige. 


 


Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för 


kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier 


och representanters lika värde. 


 


Kommunchef  anställs av kommunstyrelsen och det dagliga 


arbetsgivaransvaret över kommunchefen utövas av kommunstyrelsens 


ordförande. Uppdrag från kommunstyrelsen till verksamheten ska riktas till 


kommunchefen.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 168 


Uppdragsbeskrivning kommunalråd oppositionsråd och gruppledare, antagen 


27 maj 2021, § 105 


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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§ 224 Dnr 00322/2022  


Ansökan från Ove Brandén AB om att få köpa del av 
fastigheten Öje 11:21 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ett reservationsavtal skrivs med Ove Brandén AB för framtida köp av del 


 av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha erhållits. 


 Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till förlängning med 6 


 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 


 


2. När bygglov erhållits får Ove Brandén AB köpa den reserverade marken 


 för 25 kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per 


 kvadratmeter mark som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 


 


3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, en 


 avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av Ove 


 Brandén AB.   


Sammanfattning av ärendet 


Ove Brandén AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del av 


fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga verkstad/lager samt 


ha uppställningsyta för sin entreprenadverksamhet. 


 


Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerad som 


industrimark och ligger vid Kyrkbyvägen med avstånd till närmaste bostads-


bebyggelse. Kyrkbyvägen är inte lämpad för ett utbyggt industriområde då 


trafik går genom villabebyggelsen. Köparen kommenterar i ansökan den 


befintliga vägen (Kyrkbyvägen) och menar att trafiken till den blivande 


byggnaden blir liten. 


 


Då det är svårt att utveckla området för större industrietableringar utan att 


bekosta ny väg så är denna mindre etablering en bra möjlighet för nyttjande 


av marken.  


 


Området som Ove Brandén AB önskar köpa är på cirka 5 000 kvadratmeter 


inom detaljplan varav cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 


resterande är mark som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste 


industrimarken som har sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 
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kronor per kvadratmeter för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger 


invid riksväg 83 i Nybo och har förhållandevis goda markförhållanden.   


 


Det i detta ärende aktuella området är till stora delar sank mark där pålning 


kommer att behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med 


sämre tillgång till vägnät. 


 


Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 


bedöms ett relevant pris för marken vara 25 kronor per kvadratmeter 


byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark som inte får bebyggas 


(prickad mark i detaljplanen). 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 158 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2022 


Översiktskarta 27 oktober 2022 


Ansökan med kartbilaga 20 oktober 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


24(45) 


Datum 


2022-12-01 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 225 Dnr 00416/2022  


Detaljplan för Hybo 2:63 med flera, skelettplan, vägar 
inom Hybo stationssamhälle - antagande 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Detaljplan för Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo 


 stationssamhälle antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 


samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 27. 


 


Detaljplanens syfte är att inrätta en detaljplan för vägar med kommunalt 


huvudmannaskap inom Hybo stationssamhälle.  


 


Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (maj/juni 2022) 


och granskning (september/oktober 2022). Inkomna synpunkter samt 


kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 


revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelsen och 


granskningsutlåtandet.   


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 170 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 november 2022 


Antagandehandlingar 10 november 2022 


Yrkanden 


Irène Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irène Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 226 Dnr 00297/2021  


Detaljplan för del av Sörvåga 5:16 i Järvsö - antagande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Detaljplan för Sörvåga 5:16 antas.        


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 


samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 42. 


 


Detaljplanens syfte är att planlägga området för bostäder samt fritidshus i 


anslutning till Pell-Persvägen och Lustevägen nordväst om centrala Järvsö. 


Området finns utpekat som bebyggelseområde i Fördjupad översiktsplan för 


Järvsö 2014-2024.  


 


Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (augusti-september 


2021) och granskning (oktober 2022). Inkomna synpunkter, kommunens 


ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett revideringar 


av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och gransknings-


utlåtande. 


 


Området ingår inte i, men angränsar och kan anslutas till verksamhetsområde 


för vatten och avlopp. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 171 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2022 


Antagandehandlingar 8 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


nämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 227 Dnr 00397/2022  


Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Dalarna har gjort en tillsyn hos överförmyndarenheten i 


Bollnäs, inbegripet kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal. 


 


Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att 


överförmyndarnämnderna bedriver en välfungerande verksamhet genom 


kansliet i Bollnäs. Sedan förra årets inspektion har enheten uppdaterat olika 


handläggningsrutiner och kommit längre i digitaliseringen av verksamheten. 


Enheten medverkar för närvarande i ett pilotprojekt beträffande e-tjänster. 


Det är tydligt att verksamheten har en hög ambitionsnivå och att 


medarbetarna kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra 


verksamheten.  


 


Länsstyrelsen upplever att det är god ordning i akterna och att 


överförmyndarenheten är noggrann med att följa upp alla ärenden. Av 14 


granskade akter granskades samtliga utan anmärkningar från länsstyrelsen.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 24 november 2022 


Protokoll och bilagor från Länsstyrelsen Dalarna 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 228 Dnr 00203/2019  


Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Förslag från Ljusdal Energi AB om revidering av "Föreskrifter om 


 hantering av avfall under kommunalt ansvar" antas.           


Sammanfattning av ärendet 


För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 


renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållnings-


ordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  


 


Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 


Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 


och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 


produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 


Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 


kraft 1 januari 2023. 


 


Ljusdal Energi AB har lämnat förslag på revidering av kommunens 


föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 


revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 159 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 


Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 


Förslag på revideringar 1 november 2022 


Yrkanden 


Solange Nordh (C) och Irène Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solande Nordhs m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 229 Dnr 00166/2020  


Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 


bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 


förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 


växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 


drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 


(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 


skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 


 


I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 


eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 


så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  


 


Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 


att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 


produktion av biodrivmedel. 


 


Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 


inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 


är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 


att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 


Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 


detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för 


biodrivmedel. 
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Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 


yttrande. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 


gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 


finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 


stödjer. 


 


Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 


en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 


föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-


mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 


att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 


 


Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  


Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 


som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 


 


Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 150 att medborgarförslaget anses 


besvarat.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 150 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 


Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 


Medborgarförslag 23 april 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 230 Dnr 00266/2020  


Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i 
Los samhälle 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle har 


lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver att det skulle vara bra med en lokal busslinje som 


cirkulerar inom byn och dess utkanter, åtminstone sommartid. Resorna 


skulle vara gratis och driftskostnaderna bekostas av kommunen. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 88 att delegera 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 


yttrande. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att hur vällovligt förslaget än må vara 


finner han att förslaget bör avslås. Kostnaden kommer vara betydande för 


kommunen och det kommer vara svårt att motivera varför detta ska finnas i 


Los och inte i andra delar av kommunen. 


 


Kommunchefen vill dock i samband med detta svar flagga för att i projekt 


”Attraktiva Ljusdal” och det vidare arbetet med att nå kommunfullmäktiges 


antagna mål kommer processer och möten genomföras i alla kommundelar 


för att undersöka vad som kan göras för att göra just den specifika 


kommundelen attraktivare.     


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill ha en lokalbusslinje som ska cirkulera i Los och där resorna ska vara 


gratis för befolkningen och där kommunen ska stå för driften. 


 


Det må vara ett vällovligt förslag men kostnaden för kommunen kommer att 


vara betydande.  
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Därmed föreslås ett avslag på förslaget. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 151 att medborgarförslaget 


avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 151 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 88 


Medborgarförslag 21 juli 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 231 Dnr 00013/2022  


Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 


en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 


de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 


passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 


väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 


 


Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 


för yttrande. 


 


Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 


Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  


• Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej Trafikverket. 


• Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än genom 


 brons överbyggnad.  


• Det måste vara ett separat elabonnemang. 


• Tydligt avtal måste skrivas. 


• Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att undvika dålig 


 belysning på bron som förtar intrycket.  
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Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 


finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 


 


Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 


kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 


vis.              


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 


 


Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 


kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 


fästas på annat sätt.  


 


Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 


driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 152 att medborgarförslaget 


avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 152 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 


Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 


Medborgarförslag 18 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


35(45) 


Datum 


2022-12-01 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 232 Dnr 00083/2022  


Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 


inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 


och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 


superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 


finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 42 att delegera medborgar-


förslaget för beslut till kommunstyrelsen. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till samhälls-


servicenämnden. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Östernäsområdet är en fin 


mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 


till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 


skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 


Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 


promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 


styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 


mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi. 


 


Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles såtillvida att 


samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att i 


framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning för basketspel, i 


anslutning till övriga fritidsanläggningar på Östernäsområdet. 


Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta med synpunkter under 


utredningsprocessens gång. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


skriver att han och många av hans kompisar spelar basket och att de åker till 


Hudiksvall för att spela. Han menar att det vore bra med en basketplan nere 


vid Östernäs där allting annat finns! 


 


Förslaget bifalles såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 


utreda möjligheten att tillskapa en basketplan i någon form på Östernäs.   


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 153 att medborgarförslaget 


bifalles. 


 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 153 


Förslag till beslut 11 oktober 2022 


Samhällsservicenämndens yttrande 27 september 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42 


Medborgarförslag 10 mars 2022 


 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 233 Dnr 00208/2022  


Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 


båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 


Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 


direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 


man ska åka där.” 


 


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 


yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 


Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 


ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 


fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 


läggas i inför fiske. 


 


Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 


samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 


sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  
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Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 156 att medborgarförslaget 


avslås.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 156 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 


Medborgarförslag 13 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 234 Dnr 00162/2022  


Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 


Kyrksjön. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 


de befintliga. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 78 att delegera medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens etablerings-


samordnare för yttrande. 


 


Etableringssamrodnaren skriver i sitt yttrande att kommunen idag har upp-


låtit mark vid Kyrksjön som möjliggör uppställning av två stycken husbilar.  


 


Det finns inte möjlighet för kommunen att i direkt närområde göra fler 


platser. Detta för att marken bredvid ägs av en privat aktör och åt andra sidan 


är det park. En annan fråga i detta sammanhang är också om kommunen ska 


göra iordning denna typ av ytor och ta betalt för detta då det i Ljusdal finns 


en camping som mycket väl kan bedriva denna typ av verksamhet. Då kan 


det upplevas som att kommunen konkurrerar mot en enskild näringsidkare.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen har 


upplåtit mark vid Kyrksjön för uppställning av två husbilar. Det finns inte 


möjlighet att göra fler platser då marken bredvid är privatägd och på andra 


sidan är det parkområde. 


 


Uppställningsplatser finns på etablerade campingplatser och därmed föreslås 


att medborgarförslaget avslås. 
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Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 154 att medborgarförslaget 


avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 154 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 78 


Medborgarförslag 4 maj 2022 


Yrkanden 


Irène Jonsson (S) och Pernilla Färlin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 235 Dnr 00173/2022  


Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 


 med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 


 lördagar.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-


ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 


från Ramsjö. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 


etableringssamordnare för yttrande. 


 


Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 


förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  


 


Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 


under vardagar.  


 


Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 


programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 


ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 


närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 


för att hantera kollektivtrafik.  


 


Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 


under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 


möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  


 


Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-


trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 


löpande.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 155 att medborgarförslaget 


bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 


önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 155 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 


2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 


Medborgarförslag 11 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 236 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


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


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter.  


 


Ett sätt att få denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas 


protokoll.  De protokoll som är aktuella är: 


 


 Ljusdal Energi AB styrelsemöte 21 oktober 2022 


 


 AB Ljusdalshem styrelsemöte 26 oktober 2022            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 24 november 2022 


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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§ 237 Dnr 00036/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.   


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 46-48. 


 


Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 24 november 2002 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 
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§ 238 Dnr 00104/2022  


Utredning Fågelsjö Gammelgård- information 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att ge kommunchefen i uppdrag att 


utreda Fågelsjö Gammelgårds organisation, tillsammans med interna och 


externa partners. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i 


september 2022.  


 


Kommunstyrelsens ordförande informerar om att utredningen, som har blivit 


något fördröjd, nu snart är färdig. En genomlysning är gjord och det finns 


flera alternativa förslag till hur man kan gå vidare.  


 


Utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen i början av nästa 


år då beslut också kommer att fattas om bl a organisatorisk tillhörighet för 


Fågelsjö Gammelgård.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 106 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


 







