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§ 38 Dnr 00061/2019  

Information från kommunchefen 27 februari 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

 Östernäs: Ansökan om sanering är inlämnad till Naturvårdsverket via 
Länsstyrelsen. Ansökan är på totalt 48 miljoner kronor fördelat på 6 
600 000 kronor 2019 och 41 400 000 kronor år 2020. 

 Styrmodell: Omvärldsspaning pågår för att hitta ett antal goda 
exempel. 

 Förenkla- helt enkelt: SKL-utbildning för att utveckla kommunens 
kontakter med näringslivet och större förståelse för företagens behov. 
Genomförs hösten 2019 till våren 2020. 

 Länsstyrelsen: Möte den 12 mars för att diskutera byggnation och 
strandskydd samt återuppbyggnationer efter branden. 

 Nästa kommunstyrelsesammanträde: Årsredovisningar för kommun 
och bolag. Nya ägardirektiv, nya bolagsordningar. 

 Strukturella förändringar: Ärendet remitterades till facknämnderna, 
beslut i kommunstyrelsen 2 april och kommunfullmäktige 29 april.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2019 

Propositionsordning 

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

Akt 
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§ 39 Dnr 00107/2018  

Revisionsrapport - Avtalstrohet 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1.Skrivelsen till kommunens revisorer gällande uppföljning av tidigare   
   granskning avseende avtalstrohet godkänns. 
 
2. Till sista stycket i tjänsteskrivelsen ska tillföras att kommunen kommer att     
    återuppta arbetet med framtagande av inköpspolicy, rutiner för  
    uppföljning av avtalstrohet och intern kontroll kommunen när resurser  
   inom Inköpsorganisationen finns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har begärt skriftligt svar av kommunstyrelsen 
gällande uppföljning av tidigare granskning avseende avtalstrohet. 
 
 
Kommunens revisorer genomförde 2015 en granskning av 
kommunstyrelsens arbete med att säkerställa en tillräcklig avtalstrohet och 
intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen var att den interna 
kontrollen inte var tillräcklig och att rutinerna behövde stärkas för att 
säkerställa en tillräcklig avtalstrohet. 
 
Utifrån uppföljningens resultat och gjorda iakttagelser som presenterats i 
granskningsrapporten från PwC har revisorerna bedömt att kommunstyrelsen 
delvis har tagit del och åtgärdat de brister och rekommendationer som 
uppmärksammats i granskningen från 2015. 
 
Uppföljningen har visat att kommunen i allt väsentligt har en ändamålsenlig 
organisation kring inköp samt att kommunen har en upphandlingspolicy med 
sitt ursprung från Inköp Gävleborg. Det saknas dock kompletterande 
styrande dokument och det saknas fastställda rutiner varför det inte heller är 
fastställt hur uppföljning ska ske. 
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Genomförd granskning resulterade i följande rekommendationer: 
 

1. En inköpspolicy upprättas där ansvaret för inköp och upphandling 
tydliggörs. 

2. Rutiner för uppföljning avseende avtalstrohet utarbetas och fastställs, 
för att gärna användas som en del i den interna kontrollen. 

3. Att arbetet med intern kontroll formaliseras med rutiner som 
säkerställs för samtliga nämnder. 

 
Kommunrevisionen har därefter begärt skriftligt svar på gransknings-
rapporten samt kommentarer på de rekommendationer som lämnats i 
granskningen. 
 
Arbetet med att genomföra de rekommendationer som omnämnts ovan har 
på grund av ett flertal händelser inte kunnat genomföras. 
 
Gävle kommun har under andra halvåret 2017 begärt utträde ur 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Uppsägningen löper med 3 års 
uppsägningstid. Enligt gällande förbundsordning ska förbundet därefter 
likvideras om inte kvarvarande medlemmar kommer överens formerna och 
finansiering för att fortsätta driva förbundet. Kommunerna exklusive Gävle 
har därefter genom uppdrag till Public Partner utrett möjligheterna att 
fortsätta driva Inköp Gävleborg utan finansiering från Gävle kommun och 
alternativa samverkansformer, d.v.s. samarbete i nätverk genom 
avtalssamverkan i olika grader av formalisering. Utredningarna har därefter 
presenterats i respektive medlemskommun och för Inköp Gävleborg.  
 
Förbundsdirektören för Inköp Gävleborg har därefter fått möjlighet att 
utarbeta en alternativ lösning för fortsatt drift av förbundet vilken därefter 
delgivits medlemskommunerna. En arbetsgrupp har därefter bearbetat data i 
de olika utredningsförslagen för att göra dem jämförbara. Kommunchefen i 
Hudiksvall har slutligen upprättat en avsiktsförklaring om samverkan i 
inköps/-och upphandlingsfrågor. Avsiktsförklaringen, som förankrats i 
respektive medlemskommun, innebär etablering av ett välstrukturerat 
nätverkssamarbete, avveckling av Inköp Gävleborg samt utarbetande av 
projektplan för genomförande och förslag till övergripande samverkansavtal 
kring inköps- och upphandlingsfrågor. Kommunstyrelsen har i januari 2018 
delgivits information i ärendet och ska under i februari fatta beslut om 
inriktning.      
              
Den tidigare inköpschefen i Ljusdals kommun lämnade sin anställning 2017-
11-26. Ekonomichefen har därefter övertagit ansvaret för funktionen som 
tillförordnad inköpschef fr.o.m. 2017-12-01. I avvaktan på utredningarna och 
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beslut om framtiden för Inköp Gävlebor har nyrekrytering inte skett av vare 
sig upphandling-/inköpschef eller upphandlare/inköpare. Den kvarvarande 
medarbetaren har under hösten 2018 sagt upp sig och slutar sin anställning 
2019-01-25. Slutligen, från och med 2019-01-01 har kommunens 
upphandlingsfunktion sammanförts med ekonomienheten. 
 
Rekrytering pågår för närvarande av en upphandlingssamordnare och en 
upphandlare. Till dess de nya medarbetarna tillträtt sina respektive tjänster är 
kapaciteten för upphandlingsfrågor reducerad till 0,25 tjänst, d.v.s. den tid 
kommunens skoglige förvaltare har till förfogande för arbetsuppgifterna. 
 
Sammantaget, kommunen har allt sedan inköpschefen lämnade sin 
anställning endast haft kapacitet att klara löpande upphandlingsfrågor och 
därmed inte haft möjlighet att arbeta med framtagande av inköpspolicy, 
rutiner för uppföljning av avtalstrohet och intern kontroll.             

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Till sista stycket i tjänsteskrivelsen ska tillföras att 
kommunen kommer att återuppta arbetet med framtagande av inköpspolicy, 
rutiner för uppföljning av avtalstrohet och intern kontroll kommunen när 
resurser inom Inköpsorganisationen finns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Ekonomichefen för ändring i yttrandet 
Kommunrevisionen efter reviderat yttrande 
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§ 40 Dnr 00042/2019  

Budgetdirektiv, antagande 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Budgetdirektiv för budgetår 2020 samt ELP 2021 – 2022 antas enligt  
    förslag.          

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen regleras i styrdokumentet Plan för budget och 
budgetuppföljning. De årliga förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven. 
Budgetdirektiv för budgetår 2020 samt ELP 2021 – 2022 framgår av 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 18 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta 
budgetdirektiv för budgetår 2020 samt ELP 2021-2022 enligt förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Ekonomichefen  
Samtliga förvaltningar (protokoll och tjänsteskrivelse) 
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§ 41 Dnr 00053/2019  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
Redovisningen per 2019-02-06 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen 
till förfogande samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv göras varje gång 
medel har tilldelats ur kontona. 
 
Kommunstyrelsen till förfogande 1 400 000 kronor 
Summa kvarstående medel: 860 000 kronor 
 
Investeringsutrymme 1 000 000 kronor 
Summa kvarstående medel: 0 kronor 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 1 600 000 kronor 
Summa kvarstående medel: 1 237 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 6 februari 2019 
Redovisning beslut tagna till och med 6 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 42 Dnr 00423/2018  

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med 
personal- och kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har lämnat en granskning gällande personal- och 
kompetensförsörjning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 7 februari 2019 lämnat 
förslag till yttrande till revisorerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 7 februari 2019 
Granskningsrapport 12 oktober 2018 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Meningen När den strategiska kompetensförsörjnings-
planen, som kortfattat beskrivits ovan, finns på plats är det av stor vikt att det 
upprättas rutiner för systematisk uppföljning och utvärdering ändras till När 
den strategiska kompetensförsörjningsplanen, som kortfattat beskrivits ovan, 
finns på plats är det av stor vikt att det ska upprättas rutiner för systematisk 
uppföljning och utvärdering. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Irene Jonsson (S), Lena Svahn (Mp) och Lars Molin (M): Ärendet remitteras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 
yrkande om remiss till kommunstyreselsens arbetsutskott. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 43 Dnr 00217/2018  

Sjukfrånvaro 2018, redovisning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under 2016 och har sjunkit 
rejält under 2017 och 2018, till stor del på grund av ett aktivt arbete från HR-
enheten. Det arbetet har framför allt riktats mot långa ärenden. Det kan 
konstateras, vilket är mycket glädjande, att de allra flesta sjukskrivna 
medarbetarna återgår i arbete hos arbetsgivaren Ljusdals kommun, antingen i 
ordinarie arbete eller i omplacerat arbete. Trots den positiva utvecklings-
trenden är sjukfrånvaron i kommunen totalt sett fortfarande alldeles för hög 
liksom inflödet av nya ärenden och det är omsorgsförvaltningen som sticker 
ut. Nivån nationellt inom den kommunala sektorn ligger på runt 7% och de 
kommuner som har lägst har en sjukfrånvaro på omkring 4,5% . För en 
fortsatt positiv utvecklingskurva är det nödvändigt med en implementerings-
process av personalpolicyn i alla kommunens verksamheter för att få till 
stånd en kultur/attitydförändring i organisationen och att cheferna prioriterar 
SAM- arbetet och arbetet med sjuk- och rehabärenden inkluderat korttids-
frånvaron eftersom den ofta leder in i långtidsfrånvaro. Inom alla dessa 
områden måste det vara tydligt uppifrån dvs från kommunens ledning såväl 
på politisk som tjänstemannanivå att arbetet med  implementering av 
personalpolicyn, SAM  och sjukfrånvaro är viktigt och måste prioriteras då 
det kommer att ge hållbara resultat långsiktigt i verksamheterna och ökad 
arbetsgivarattraktion vilket är viktigt utifrån den rekryteringsutmaning 
kommunen står inför. Det är också viktigt att HR-enheten även framgent har 
tillräckliga resurser för att driva HR-arbetet effektivt framåt för att möta 
ökade krav i lagstiftning och centrala kollektivavtal och samtidigt kunna 
stötta cheferna i bl a det operativa arbetet med sjuk- och rehabärenden, 
arbetsmiljö och implementering av personalpolicyn. 
 
Kommunen och dess HR-enhet har sedan 2016 bl a arbetat med och 
fortsätter att arbeta med att ge cheferna rätt förutsättningar för arbetet enligt 
ovan genom framtagande av tydliga styrdokument inom HR-området i form 
av policy, riktlinjer, rutiner och implementeringsmaterial av personalpolicyn 
form av diskussonsfrågor och cases. En omfattande utbildningsinsats 
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avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM – har också genomförts 
under 2017 och 2018 för alla chefer och skyddsombud. HR-enheten lägger 
också mycket resurser på att stötta cheferna i bl a det operativa arbetet med 
att driva sjuk- och rehabärenden till avslut, med avslut avses återgång i 
ordinarie arbete eller i omplacerat arbete men även avslut av anställning när 
arbetstagaren stadigvarande konstaterats helt sakna arbetsförmåga i 
kommunalt arbete. Som tidigare nämnts visar statistiken över de sjuk- och 
rehabärenden som HR-enheten varit involverad i att de flesta sjukskrivna 
medarbetarna återgår i arbete i arbetsgivaren Ljusdals kommuns 
verksamheter.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 11 februari 2019 

Propositionsordning 

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

Akt 
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§ 44 Dnr 00017/2019  

Information om kommunens fastigheter 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en med detaljerad  
     presentation samt lämna förslag på hur kommunen kan arbeta med  
     fastighetsförvaltningen på ett  annat och bättre sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar: 
 
Försäljning av fastigheter 

Kommunens totala fastighetsinnehav är 149 048 kvm. Fastighetsenhetens 
innehav är 137 522 kvm uppdelat på: 

 skolor 77 894 kvm 
 Förskolor 5 696 kvm 
 Förvaltningsfastigheter 49 580 kvm 
 Natur- och kulturfastigheter 4 352 kvm 
 Innehav av andra enheter 11 526 kvm bl a Fritidsenheten 

 
Uppdrag att försälja: 

 Föreningarnas Hus i Färila (budgivning pågår) 
 Nyholmen (såld) 
 Museet (planändring pågår) 
 Ljusdalsgården (intill museet) 
 Bussgods (planändring pågår) 
 Karet 
 Ede 4:22 (såld) 

 
Ekonomi 

Om alla fastigheter avyttras: 
 3329 kvm mindre yta att underhålla 
 Förutom försäljsintäkter, ca 1 miljon kronor i minskade kostnader 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Lars Molin (M): Kommunstyrelseförvaltningen får 
i uppdrag att göra en med detaljerad presentation samt lämna förslag på hur 
kommunen kan arbeta med fastighetsförvaltningen på ett annat och bättre 
sätt.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget och Lars 
Molins yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 45 Dnr 00467/2008  

Avtal om skadeersättning för skada på verksamheten 
fastigheten Ljusdal Ede 2:7 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Förslag till avtal om skadeersättning för skada på verksamheten vid  
     fastigheten Ljusdals Ede 2:7, Tallåsens fiskodling, godkännes. 
 
2. Medel anvisas ur rörelsekapitalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har i en dom vid Mark- och miljödomstolen getts rätt att 
riva ut Kvarndammen i Sillerboån, Tallåsen, samt den provisoriska 
överfallsdamm som anlades när delar av Kvarndammen rasade. Domen 
innehåller förutsättningar som försvårar utrivningsarbetet och som innebär 
att skadeersättning till Tallåsens fiskodling kan bli aktuell efter genomförd 
utrivning. 
 
Ett förslag till frivillig skadeersättning har nu förhandlats fram i syfte att 
kunna riva anläggningarna utan att hänsyn behöver tas till Tallåsens 
fiskodlings verksamhet. 
 
Ljusdals kommun gavs i dom meddelad av Mark- och miljödomstolen 2015 
02-03 rätt att riva ut Kvarndammen i Sillerboån samt en provisorisk 
överfallsdamm. Domen överklagades och vann laga kraft i januari 2017. 
 
Förberedelse för utrivningsarbetena har därefter skett. En del i detta är att 
kommunen med stöd av länsstyrelsen och fiskevårdsområdet hos Mark- och 
miljödomstolen sökt s k villkorsändring för domen i syfte att få tillåtelse att 
bedriva utredningsarbetet under större del av året är vad som anges i domen. 
 
De hänsyn som krävs gällande Tallåsens fiskodling under utrivningsarbetet, 
den efterföljande bevakningstiden och det eventuella skadestånd som kan bli 
aktuellt vid skada på verksamheten har beaktats särskilt. Ljusdals kommun 
har via en redovisningsbyrå låtit göra en värdering av bolaget Tallåsens 
fiskodling, och har med denna som utgångspunkt träffat bolaget för 
förhandlingar om en uppgörelse innan utrivningen påbörjas. De 
förutsättningar som det framförhandlade avtalsförslaget innebär bedöms 
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underlätta utrivningen väsentligt och medföra lägre kostnader för denna, 
samt undanröjer både historiska och framtida skadeståndsanspråk.  
 
Tallåsens fiskodling har under 2018 kontaktat kommunen angående en 
påstådd skada till följd av hög vattenföring, för vilket kommunen av 
företaget anses ansvarig. Skadan uppges bestå av död eller förstörd fisk och 
rom samt utebliven tillväxt. Det uppgivna värdet av skadan har av företaget 
beräknats till 1 288 554 kr. Denna fråga har inte processats i någon 
bemärkelse, men ingår – utan att eventuell skada bedömts - i det avtal som 
nu tagits fram. 
 
Överläggningar sker med Ljusdal Energi om att bolaget skall svara för en del 
av kostnaden för skadeersättningen. Skälet till detta är att bolaget bedöms ha 
en nytta av överenskommelsen med Tallåsens fiskodling inom ramen för 
verksamheten vid Bäckebo kraftverk som ägs av bolaget. 
 
När beslut meddelats gällande sökt villkorsändring kommer projektering och 
upphandling ske av utrivning, biotopåtgärder och den option i form av en 
gång- och cykelbro över de bevarade dammfundamenten som är ett 
önskemål från ortsbefolkningen. Frågan kommer därefter åter att bli föremål 
för beslut i Kommunstyrelsen gällande arbetenas omfattning och 
medelsanvisning. 
 
Ljusdals kommun har sökt och beviljats bidrag med 1,2 Mkr för del av 
utrivningskostnaden samt biotopåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 12 februari 2019 
Avtal om skadeersättning för skada på verksamheten Ljusdal Ede 2:7 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Utvecklingschefen för verkställande 
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§ 46 Dnr 00064/2018  

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö, 
information 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Planingenjör Victor Svensson informerar om den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) för Öjeberget i Järvsö.  
 
Bakgrund 

 
 under senaste åren har ett större antal förfrågningar gällande 

exploatering av Öjeberget, eller dess direkta närhet inkommit till 
kommunen. 

 FÖP Järvsö påtalar motstridiga intressen- dels gynna exploatering 
och turism på Öjeberget, och dels att värna landskapsbild och 
värdefulla naturintressen. 

 I FÖP Järvsö står det att kommunen bör ta fram en strategi gällande 
framtiden för det  nordvästra Öjeberget. 

 
En sådan strategi ska beakta och väga allmänna, enskilda intressen samt ta 
upp riktlinjer och utredningsfrågor. 
 
Beslut fattades i kommunstyrelsen 5 april 2018 att ge uppdrag att upprätta en 
Fördjupad Översiktsplan (FÖP).  
 
Syfte 

 
 syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att peka 

ut lämplig markanvändning, där avvägande har gjorts mellan 
exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av de värden 
som karaktäriserar Järvsö. 

 den fördjupade översiktsplanen ska fungera vägledande för 
exploatörer, kommunen och allmänheten. 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
20(35) 

Datum 

2019-02-27 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 Att ha ett välförankrat dokument både politiskt och bland 
allmänheten för att på kort och lång sikt främja en hållbar utveckling 
av Öjeberget i Järvsö. 

 Projektet är högt prioriterat för att så snabbt som möjligt få ett stöd 
och underlag för kommande planering/lovgivning. Konsult har 
upphandlats. 

 
Förankring 

 
 dialogmöte med intressenter och markägare 23 mars 2018 
 Beslut om uppdrag och tilläggsbudget för att upphandla konsult 5 

april 2018 
 Öppet hus för allmänheten 11 juli 2018 
 Dialogmöten med aktörer kring Öjeberget under hösten 2018 
 Avgränsningssamråd med kommunens berörda enheter och 

tjänstepersoner 
 Styrgrupp är samhällsservicenämnden 

 
Strategier 

 
För att utveckling av Öjeberget ska ske i riktning mot målbilden har fem 
strategier tagits fram. En röd tråd i strategierna är att tillvara befintliga 
kvaliteter, stärka närhet och ge utrymme för utökning. De fem strategierna är 
följande och presenteras i följande avsnitt: 
 

 Strategi för utveckling av besöksnäringen 
 Bebyggelsestrategi 
 Infrastrukturstrategi 
 Dagvattenstrategi 
 Bevarandestrategi 

 
Tidplan 

 
 Intern granskning innan samråd våren 2019 
 Samråd våren 2019, runt påsk. 
 Granskning sommar/höst 2019 
 Antagande höst 2019 

 
Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 47 Dnr 00041/2019  

Cykelprojekt i Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utse representant i föreslagen styrgrupp.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jelk från Järvsö bergscykelklubb informerar. 
 
Destination Järvsö och Järvsö cykelklubb har genom Amanda Sandahl 
inkommit med en skrivelse vari Ljusdals kommun erbjuds ingå i en 
styrgrupp med uppdrag att utveckla cyklingen i Järvsö och därigenom 
möjliggöra en utveckling av cykelturismen i hela Ljusdals kommun. 
 
Genom Destination Järvsö har ett hållbarhetsprojekt genomförts vari 
cyklingen identifierades som ett segment med stor utvecklingspotential.  
Crosscountry-cyklingen beskrivs som en gren med enorm utveckling och 
årligen säljs 150-200 000 crosscountrycyklar i Sverige. 
 
Destination Järvsö och Järvsö cykelklubb önskar att Ljusdals kommun utser 
två politiker samt kommunchefen som representanter i en styrgrupp med 
syfte att utveckla cyklingen. Samma styrgrupp kommer att genomföra en 
studieresa till Glentress, Skottland 7-10 juni. 
För att förverkliga de planer som Destination Järvsö och Järvsö cykelklubb 
presenterar så kommer kommunstyrelsen behöva fatta ett flertal beslut varpå 
Ljusdals kommun med fördel kan utse en tjänsteman som representant i 
föreslagen styrgrupp. För att undvika en situation där ledamöter från 
kommunstyrelsen sitter på dubbla stolar föreslås att ingen politiker utses som 
representant för Ljusdals kommun i föreslagen styrgrupp. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 18 februari 2019 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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§ 48 Dnr 00018/2019  

Ansökan från Järvsö Bergscykelklubb om medel för 
byggande av Järvsö Skills Park 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Järvsö Bergscykelklubb beviljas 2 miljoner kronor i räntefritt lån med  
    slutlig återbetalningsdag 31 december 2035. 
 
2. Lånet ska finansiera byggandet av Järvsö Skills Park.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Bergcykelklubb vill genom att anlägga Järvsö Skills Park utveckla 
Järvsö som cykeldestination. Enligt ansökan beräknas anläggningskostnaden 
till drygt 8,5 miljoner kronor. Kostnaden ska finansieras genom medel från 
Arvsfonden, näringslivet, Ljusdals kommun och övriga bidragslämnare. 
 
En Skills Park skulle ytterligare förstärka Järvsö som destination och 
attrahera fler besökare. Parken skulle också utöka möjligheten till aktiviteter 
för kommunens medborgare och då inte minst barn och unga. 
 
Finansiering 8,6 miljoner kronor 

1. Allmänna arvsfonden 4 miljoner kronor 
2. Ljusdals kommun 2 miljoner kronor 
3. Näringen 1,65 miljoner kronor 
4. Riksidrottsförbundet 400 000 kronor 
5. Crowdsourcing (civila) 200 000 kronor 
6. Hälsinglands Sparbank 75 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2019 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C), Stina Berg (M), Lena Svahn (MP) och Olle Fack (C): 
Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB): Avslag på 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Sören Görgårds m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Sören Görgårds m fl yrkande, Nej-röst för Harald Noréus m fl 
yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 8 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommun-
styrelsen beslutat bifalla Sören Görgårds m fl yrkande.  
 
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), 
Sören Görgård (C), Olle Fack (C), Stina Berg (M) och Ronney Olsson (V) 
röstar Ja. 
 
Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB) röstar Nej. 
 
Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.  

Reservationer 

Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB).  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Ekonomichefen för verkställande 
Järvsö Bergscykelklubb 
 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
25(35) 

Datum 

2019-02-27 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 00486/2017  

Chatt-funktion på kommunens hemsida, återkoppling 
enligt beslut 9 augusti  

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
2. Ärendet ska följas upp vid kommunstyrelsens sammanträde i november  
    2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2018 att införa en chattfunktion 
på Ljusdals kommuns hemsida under förutsättning att det gick att samordna 
med den nya telefonilösningen. 
 
Informationsenheten har sedan augusti 2018 arbetat intensivt med 
efterarbetet kopplat till sommarens stora skogsbränder och har parallellt med 
detta arbete haft en sjukskrivningsproblematik varpå arbetet med att införa 
en chattfunktion inte kunnat färdigställas. 
 
Under våren kommer informationsenheten återuppta arbetet med att testa en 
chattfunktion och föreslår att de får återkomma till kommunstyrelsen i höst 
för att informera om arbetet.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 18 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Informationschefen 
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§ 50 Dnr 00031/2019  

Försäljning av fastigheten Ljusdal Slotte 7:1 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Budgivaren som lagt högsta budet erbjuds att köpa fastigheten. 
 
2. Upphandlad mäklare får i uppdrag att upprätta köpekontrakt.          

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet har fastigheten Slotte 7:1, 
Hotellgatan 54 A-C lagts ut till försäljning. 
 
Fastigheten hyrs av Arbetsmarknads och Socialförvaltningen men 
fastigheten bedöms inte passa den verksamhet man idag bedriver. Närheten 
till Galaxens förskola har också bidragit till att man sökt andra lösningar. 
 
Under tiden som fastigheten legat ute för budgivning har åtta intressenter 
lagt bud. 
 
Utgångspris utifrån mäklarens värdering sattes till 3 500 000 kronor. 
 
Högsta bud sedan budgivningen avslutats stannade på 4 350 000 kronor. 
 
Erbjudande om köp bör ges till vinnande bud. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 51 Dnr 00039/2019  

Socialpsykiatrins organisatoriska tillhörighet 
 
Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Beslutet om att placera socialpsykiatrin med tillhörande  
 biståndshandläggning i arbetsmarknads- och socialförvaltningen upphävs. 
 
2. Ny tillhörighet för socialpsykiatrin med tillhörande biståndshandläggning      
    ska vara omsorgsnämnden.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige om förändringar i såväl 
den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. Beslutet 
innebar bl a att socialpsykiatrin med tillhörande biståndshandläggning 
placerades i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 
Arbetsmarknads- och socialnämnden och omsorgsnämnden har begärt att 
kommunfullmäktige omprövar sitt beslut. Båda nämnderna vill att 
socialpsykiatrin med tillhörande biståndshandläggning ska tillhöra 
omsorgsnämnden. 
Jag föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
upphäva sitt beslut samt att ny tillhörighet ska vara omsorgsnämnden.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 52 Dnr 00074/2018  

Motion från Marie Mill (LB) gällande granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen Svar 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Motionen avslås.    

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att kommunens förtroendevalda revisorer ges i uppdrag att med 
hjälp av PwC eller annat revisionsbolag genomföra en granskning, som ska 
besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över 
de kommunala bolagen på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 12 mars 2018, § 22 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande, förslag till beslut 8 februari 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018 
Motion inkommen 13 februari 2018 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Motionen ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Irene Jonssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Irene Jonssons 
yrkande.  
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§ 53 Dnr 00570/2018  

Förslag från Omsorgsnämnden att hedersdiplom för 
allas insatser vid sommarens bränder hängs upp i 
Kommunhuset 
 
Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Hedersdiplom som omfattar allas insatser vid bränderna ska hängas upp 
 på central plats i Kommunhuset.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden föreslår 28 november 2018, § 181 att ett hedersdiplom 
som omfattar allas insatser vid bränderna ska hängas upp på central plats i 
Kommunhuset. 
 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla omsorgsnämndens förslag.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Harald Noréus (L): Bifall till kommunchefens 
förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 54 Dnr 00318/2018  

Ansökan från Ramsjö Byaråd Ekonomisk förening om 
bidrag till åtgärder på cisterner för drivmedelsförvaring 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Ramsjö Byaråd ekonomisk förenings ansökan om bidrag avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ramsjö Byaråd ekonomisk förening har inkommit med ansökan om bidrag 
för åtgärder på byamacken i Ramsjö. Macken har stor betydelse för Ramsjö 
och kommunen har vid flertalet tillfällen lämnat bidrag för olika åtgärder. 
Kommunchefen anser att i sin tjänsteskrivelse att kommunstyrelsen dock bör 
avslå denna ansökan. Motivet är att dels att det inte tydligt framgår att 
behovet är akut då det i underlaget endast står att det är en leverantör som 
har påpekat dessa brister. Det framgår inte heller att föreningen försökt finna 
egna medel för att finansiera dessa åtgärder. Att vända sig till kommunen för 
finansiering kan inte vara första alternativet när behov uppstår.       
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till kommunchefens förslag.  
 
Lars G Eriksson (SD): Bifall till ansökan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande.  
 

Beslutsexpediering 

Alt 
Ramsjö Byaråd 
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§ 55 Dnr 00032/2019  

Delegeringsbeslut 27 februari 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 1-29 år 2019 
och nr 282-320 år 2018 från samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 
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§ 56 Dnr 00065/2019  

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillika budgetberedning och 
personalutskott mandatperioden 2019-2022. Val av 
ordförande och vice ordförande  

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Till ledamöter väljs 
 
Markus Evensson (S) 
Lena Svahn (MP) 
Sören Görgård (C) 
Lars Molin (M) 
Lars G Eriksson (SD) 
 
2. Till ersättare väljs 
 
Irene Jonsson (S) 
Harald Noréus (L) 
Olle Fack (C) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Bodil Eriksson (LB) 
 
3. Till ordförande väljs Markus Evensson (S). 
 
4. Till vice ordförande väljs Lena Svahn (MP).  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 5 februari 2019, § 27 att inrätta ett arbetsutskott 
med fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet ska tillika vara 
budgetberedning och personal-utskott. Utskottet ska arbeta som under 
tidigare mandatperioder.  

Yrkanden 

Stina Bolin (S): Markus Evensson (S) och Lena Svahn (MP) väljs till 
ledamöter. Irene Jonsson (S) och Harald Noréus (L) väljs till ersättare. 
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Markus Evensson väljs till ordförande och Lena Svahn väljs till vice 
ordförande.  
 
Sören Görgård (C): Sören Görgård (C) och Lars Molin (M) väljs till 
ledamöter. Olle Fack (C) och Yvonne Oscarsson (V) väljs till ersättare.  
 
Olle Fack (C) och Stina Berg (M): Sören Görgård väljs till vice ordförande.  
 
Lars G Eriksson (SD): Lars G Eriksson (SD) väljs till ledamot. Bodil 
Eriksson (LB) väljs till ersättare.  
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Markus 
Evensson (S), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och 
Lars G Eriksson (SD) till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Irene 
Jonsson (S), Harald Noréus (L), Olle Fack (C), Yvonne Oscarsson (V) och 
Bodil Eriksson (LB) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Markus 
Evensson (S) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer yrkandet om att välja Lena Svahn (MP) till vice 
ordförande mot yrkandet att välja Sören Görgård (C) till vice ordförande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat välja Lena Svahn (MP) till 
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden konstaterar att omröstning begärts och att denna ska ske genom 
slutet omröstningsförfarande, eftersom ärendet avser val. 
 
Blanka valsedlar delas ut. 
 
Kommunstyrelsens sekreterare upplyser om vilka kravs om ställs på 
valsedeln. 
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Omröstningsresultat 

Med fem röster på Lena Svahn (MP) mot fyra röster på Sören Görgård (C), 
två blanka röster har avlämnats, har kommunstyrelsen beslutat välja Lena 
Svahn (MP) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
KSAU 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten 
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§ 57 Dnr 00283/2016  

Genomfart Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 25 februari 2019, § 10 att till 
kommunstyrelsen återremittera delar av ärendet Genomfart Ljusdal. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar hur återremissen ska hanteras. 
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