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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-08-13

Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdagen den 13 augusti 2019 klockan 08:30-16:00

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Maud Jonsson (L) tjg ersättare istället för Harald Noréus (L)
Lars Molin (M) § 146-148
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 149-159
Solange Nordh (C) jäv § 147
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Solange Nordh § 147
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB) § 146-148
Bodil Eriksson (LB) tjg ersättare istället för Jonny Mill (LB) § 149-159
Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Ove Schönning (S)
Kjell Nilsson (S)
Bertil Asplund (S)
László Gönczi (MP)
Roger Kastman (KD)
Stina Berg (M) § 146, 148
Ronney Olsson (V)
Bodil Eriksson (LB) § 146-148

Övriga deltagande

Biträdande kommunchef Mikael Björk § 146
Fastighetschef Anders Berg § 147
Björn Sjöberg och Maria Carnerius, Arbetsmiljöverket § 148
Bernt Mahr, KPA Pension § 151
Miljöstrateg Josefine Karlsson § 152
Utvecklingschef Rolf Berg § 154-155
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet , 2019-08-19

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 146-159

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-08-13

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-13

Datum för anslags uppsättande

2019-08-19

Datum för anslags nedtagande

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 146

Dnr 00061/2019

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


Östernäs: Information om sanering kommer i eget ärende.



Timmerterminal: Utifrån Trätågs och Svea skogs begäran om detaljplaneläggning har samhällsserviceförvaltningen väckt två frågeställningar. Dels om åtkomst av mark i Kläppa för terminalen och
dels om Trafikverkets förslag till vägplan gällande planskildheten vid
Smedgatan där spåret till Kläppa är borttaget. Gällande markfrågan
har undertecknad tillsammans med representanter för Trätåg och
Svea skog träffat Ljusdal Golfklubbs styrelse då Golfklubben är
markägare av en del av det tilltänkta terminalområdet.



Inköp Gävleborg: Gävle kommun har begärt utträde ur Inköp
Gävleborg. Om övriga medlemskommuner inte godkänner Gävles
utträde samt avtalar med Gävle om villkoren för detta utträde
kommer Inköp Gävleborg att träda i likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle föranleda stora problem då
många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga
avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden.
Planen är att Inköp Gävleborg kommer vara kvar som ägare av
avtalen tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att
detta ska vara möjligt måste Gävles begäran om utträde godkännas av
övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i enlighet med beslut i kommunstyrelsen
2019-02-05. Samverkansavtal ska träffas mellan de kommuner som
önskar samarbeta i inköps- och upphandlingsfrågor.
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Kommunstyrelsen



2019-08-13

SKL- förenkla helt enkelt: Utbildningsinsats för bättre och
effektivare kontakter med företag. Första utbildningsdag 14 oktober.
Kommunstyrelsen kommer att kallas alternativt bjudas in till det
första utbildningstillfället.

Biträdande kommunchef Mikael Björk ger en ekonomisk redovisning över
kostnadsdrivarna i kommunen: sjukfrånvaron, sjuklönekostnader dag 2-14,
planerad tid hemtjänsttimmar, försörjningsstöd enligt norm, befolkning, antal
årsarbetare månadsanställda och lönesumma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 5 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 147

Datum

2019-08-13

Dnr 00063/2019

Försäljning av fastigheten Storbyn 22:1 "Föreningarnas
Hus"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till arbetsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att försälja fastigheten Storbyn 22:1
”Föreningarnas Hus”. Uppdraget har utförts av upphandlad mäklare och
budgivningen har avslutats. 5 budgivare deltog varav budgivare nummer 3
slutligen gav det högsta budet på 455 555 kronor.
En skrivelse inkom från en av budgivarna, som dock inte la det högsta budet
som beskrev dennes intentioner kring fastigheten.
Det finns ett antal hyresgäster i fastigheten, dessa ingår i överlåtelsen.
Fastigheten försäljs i befintligt skick på tillträdesdagen. Kommunalrummet
som inte är skyddat i detaljplanen innehåller inredning från förutvarande
Färila Kommun. Fastighetsenheten har inga möjligheter att lagra den
inredningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 juli 2019
Yrkanden
Irene Jonsson (S), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och Lena Svahn (MP):
Ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet.
Ärendet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering: Akt, KSAU

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 148

Datum

2019-08-13

Dnr 00087/2019

Information från Arbetsmiljöverket gällande
förtroendevaldas ansvar som arbetsgivare
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Björn Sjöberg och Maria Carnerius från Arbetsmiljöverket informerar om
förtroendevaldas ansvar som arbetsgivare.
Arbetsmiljöverket gör en särskild tillsynsinsats efter valet 2018 där verket
inleder med att informera om arbetsmiljö i kommuner och regioner. Syftet
med informationen är att beskriva hur förtroendevalda kan hantera ansvaret
för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.
Regeringens arbetsmiljöstrategi är:
 ett hållbart arbetsliv
 stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 nollvision för dödsolyckor
Arbetsmiljön är en fråga om jämställdhet
 kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och utsätts därför för olika
risker. Den arbetsrelaterade ohälsan speglar detta.
 det förebyggande arbetsmiljöarbetet är svagare i verksamheter där
kvinnor är i majoritet.
 Organisationen gör skillnaden. Det handlar om medveten styrning av
resurser, ledning och organisering av arbetet.
Arbetsmiljölagen omfattar
 alla arbetstagare
 elever i utbildning
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Kommunstyrelsen

Datum

2019-08-13

Den som är politiker i kommunfullmäktige och nämnd är arbetsgivare
 är yttersta arbetsgivarrepresentant för kommunen
 ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
 är den som ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten
Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 politiker vad och när, uppföljning
 tjänstemän hur och vem
 respekt och tillit för varandras roller
 fördelning av arbetsmiljöuppgifter: väldefinierat uppdrag- resurserkunskaper- befogenheter
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Sida
8(22)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 149

Datum

2019-08-13

Dnr 00053/2019

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
samt utvecklingsreserv
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2019-07-02 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Kommunstyrelsens konto till förfogande, kvarstående medel: 411 000 kronor
Kommunstyrelsens investeringsutrymme, kvarstående medel: 0 kronor
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv, kvarstående medel: 1 237 000 kronor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juli 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 150

Datum

2019-08-13

Dnr 00152/2019

Äskande från Överförmyndarnämnden om tillägg till
budget 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Överförmyndarnämndens äskande om 200 000 kronor för utökning av
personalstyrkan godkänns.
2. Överförmyndarnämndens äskande om 15 000 kronor för handledning av
personal godkänns.
3. Äskandena om sammanlagt 215 000 kronor finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den ökade mängden ärenden samt den anstränga
arbetsmiljön önskar överförmyndarnämnden att överförmyndarverksamheten
får en utökad budget för att anställa personal samt för handledning av
personalen. Överförmyndarverksamheten bedrivs gemensamt av Bollnäs,
Ovanåker och Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 augusti 2019
Överförmyndarnämndens protokoll 3 juni 2019, § 15
Överförmyndarnämndens protokoll 1 april 2019, § 10
Tjänsteskrivelse överförmyndarverksamheten inkommen 8 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten för verkställande

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 151

Datum

2019-08-13

Dnr 00224/2019

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar för OPFKL18, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Bernt Mahr från KPA Pension informerar om bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF- KL 18.
OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension gällande från och
med valet 2014 är sedan tidigare antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25
(Diarienummer KS 0508/13). En förnyad version av OPF-KL gäller från och
med 2019-01-01 och ska antas av kommunfullmäktige.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som
tillträder ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-18 omfattar politiska
uppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta
och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och
därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och
regioner och kommunalförbund.
OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun,
landsting/region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga
giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta
i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär,
vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för
anställda i kommuner, landsting regioner och kommunalförbund.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-08-13

Förändringar i förhållande till OPF-KL 14 avser främst
-

Familjeskydd som innebär att förtroendevalda med uppdrag om
sammanlagt minst 40% av heltid nu har ett familjeskydd som
motsvarar det som gäller enligt AKAP-KL.

-

65 årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av
formuleringen ”i 32a § LAS angiven ålder” alltså för närvarande 67
år.

-

Den svårtolkade formuleringen om att om att
pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som ”har rätt till
egenpension på grund av anställning” har tagits bort.

-

Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd beräknas på den
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det
senaste året och det förlängda omställningsstödet är den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

-

67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen
”32 a § LAS angiven ålder”, alltså för närvarande ingen förändring,
utan fortsatt 67 år. Därmed får eventuella framtida förändringar av
den lagparagrafen direkt genomslag i OPF-KL 18, precis som i
AKAP-KL.

-

Lägsta pensionsavgift som sätts av till pensionsbehållning har ändrats
från 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp till 3 % av aktuellt
inkomstbasbelopp. (Inkomstbasbelopp för 2019, 64 400 kr). Belopp
understigande 200 kr utbetalas ej.

-

Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska
nu alltid ske på fem år, även om dödsfallet inträffat först sedan den
förtroendevalda redan har börjat få sin pension utbetald.

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

§ 152

Datum

2019-08-13

Dnr 00135/2019

Gävleborgs energi- och klimatstrategi 2020-2030
Kommunstyrelsen beslutar
1. Remissyttrandet från Ljusdals kommun godkänns och skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborgs län har i dialog med länets aktörer tagit fram ett
förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi för åren 2020-2030.
Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra
aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier.
Strategin ska antas senast den 15 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 28 juni 2019
Förslag till remissvar 28 juni 2019
Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 9 april 2019
Klimat- och energistrategi för Gävleborgs län 2020-2030
Yrkanden
Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP) och Bodil Eriksson (LB):
Remissyttrandet från Ljusdals kommun godkänns och skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg
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§ 153

Datum

2019-08-13

Dnr 00059/2019

Revisionsrapport - Granskning gällande cybersäkerhet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Svaret på granskningsrapporten avseende cybersäkerhet godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Återrapportering, med en prioriteringsordning, ska ske till
kommunstyrelsen under hösten.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC
granskat om kommunens cybersäkerhet är tillräcklig. Rapporten påtalade
flertalet brister varpå Ljusdals kommuns IT-ledningsgrupp sammanställt en
åtgärdslista. Åtgärdslistan är inte satt efter förslag på prioritering, utan efter
ansvar.
Samma åtgärder återkommer flera gånger, detta för att samma åtgärd kan
vara lösningen på flera problemområden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 juni 201, § 51
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 4 juni 2019
Revisionsrapport granskning avseende cybersäkerhet 29 januari 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Återrapportering, med
en prioriteringsordning, ska ske till kommunstyrelsen under hösten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande inklusive tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelseförvaltningen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 154

Datum

2019-08-13

Dnr 00503/2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019-2022
antages.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning har på uppdrag av
Kommunstyrelsen arbetats fram. Samråd skedde under våren 2019, varefter
förslaget behandlades av kommunstyrelsen den 21 maj, § 120. Vid detta
tillfälle beslutades att ärendet skulle återremitteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 9 juli 2019
Reviderat förslag till riktlinjer
Kompletterande samrådsredogörelse 31 juli 2019
Inkomna yttranden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta förslaget
till riktlinjer för bostadsförsörjning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 155

Datum

2019-08-13

Dnr 00374/2015

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra
delen"- medel för sanering, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har ansökt om medel för att sanera den förorenade f d
industrimarken inom västra delen av Östernäsområdet i syfte att kunna
detaljplanera för bostäder. Ansökan är ställd till Naturvårdsverket och
handläggs av länsstyrelsen Gävleborg. Ansökningsprocessen innebär att
länsstyrelsen i sin tur upprättat en ansökan om medel och fungerar som
mellanhand för såväl ansökan som förmedlare av bidrag.
Vid ett möte med länsstyrelsen den 24 juni meddelades informellt att
Naturvårdsverket beviljat medel i enlighet med ansökan. För kommunens del
förutsätts dock att länsstyrelsen särskilt beslutar om att medlen ska förmedlas
till Ljusdals kommun. Detta kommer enligt muntligt besked att ske den 7
oktober 2019.
Östernäsområdet är i dagsläget sanerat för så kallad mindre känslig
användning, vilket innebär att bostäder inte tillåts inom området.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att låta upprätta en ansökan till
Naturvårdsverket om medel för sanering för att möjliggöra bostadsändamål
inom området.
Ansökan lämnades i december 2018 till länsstyrelsen Gävleborg som
handlägger ansökan. Sedan ansökan ingavs har Naturvårdsverket beslutat om
att delar av de kostnader för vilka ansökan om medel skett inte längre kan
ingå i bidragsbeslut. Vidare har framkommit att den beräknade vinsten i ett
kommande byggprojekt skall dras av från det sökta beloppet. Samtidigt kan
ansökan inte inges för ett projekt som inte bedöms bli lönsamt. 20 % av den
beräknade vinsten ingår emellertid i bidragsbeloppet i form av riskpremie.
Detta innebär att den ansökan som ursprungligen uppgick till 48 miljoner
kronor efter Naturvårdsverkets beslut om ändrade villkor reducerats till 36,5
miljoner kronor. När dessutom den teoretiskt beräknade vinsten i
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byggprojektet, 19 miljoner kronor, dragits ifrån kvarstår 21 356 500 kr. I det
senare beloppet ingår den riskpremie på 3,8 miljoner kronor som
tillgodoräknats ansökan.
Enligt det besked som lämnades av länsstyrelsen har ansökan beviljats med
detta belopp.
Förutsättningen för bidrag är att kommunen skjuter till den mellanskillnad
som finns mellan bedömd totalkostnad och beviljat bidrag. Kommunens
insats, vilken uppgår till 15,2 miljoner kronor, ska vara förbrukad innan
bidrag kan utgå.
Tidplanen är att förberedande arbete med kompletterande provtagning/
analys, inrättande av organisation för arbetets genomförande samt
projektering och upphandling i huvudsak ska genomföras under 2019.
Saneringsarbetena ska utföras under 2020 och vara avslutade senast 31
december 2020.
Länsstyrelsen kommer enligt uppgift att ställa krav på att en extern
projektledare med dokumenterad kompetens anlitas samt att en styrgrupp
inrättas där länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet ingår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 9 juli 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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Dnr 00211/2019

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 antas.
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner ska enligt lag göra risk och sårbarhetsanalyser för att kunna
motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Denna ska antas i
kommunfullmäktige under mandatperiodens första år. Ljusdals kommuns
risk och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på internt arbete med risk
och krishantering tillsammans med de kommunala verksamheterna och de
kommunala bolagen. Arbetet har bedrivit i samverkan med säkerhetsenheten
som verkat som utbildare, råd och stöd. Brister och sårbarheter som identifierats beskrivs med åtgärdsförslag. De två uttalade fokusområdena
Informationssäkerhet samt klimatförändring beskrivs mer detaljerat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 juni 2019, § 52
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2019
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00066/2019

Krisnät Hälsingland, godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Arbetsutskottets beslut godkänns i efterhand.
Sammanfattning av ärendet
Projektet Krisnät Hälsingland har pågått under 2018 och 2019. Det har
redovisats och förankrats i Hälsingerådet ett antal gånger. Den senaste
redovisningen av projektet gjordes 21 maj 2019. Då lämnades Krisnät
Hälsingland över i samband med slutredovisningen av projektet.
Arbetsutskottet beslutade 11 juni 2019, § 52 att ställa sig bakom att en
gemensam Blåljuskarta läggs i det befintliga RISCS-nätet och att projektet
övergår i förvaltning och drift i enlighet med projektrapporten, att kostnaden
för införandet utifrån förstudien fördelas mellan Hälsinglands räddningstjänster, att ställa sig bakom ansökan till MSB om medfinansiering i
projektet "Krisnät Hälsingland" fas 1 och fas 2, att ägarorganisationen för fas
1 Blåljuskartan är Kommunalförbundet Hälsingland och förvaltarorganisation övergripande är Hudiksvalls kommuns GIS-avdelning samt att Ljusdals
kommun ställer sig bakom en fortsatt utveckling av nödvändiga
verksamhetssystem att drivas i projektfas 2.
Beslutet skickades till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 juni 2019, § 52
Tjänsteutlåtande från Kommunalförbundet Hälsingland 3 juni 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att arbetsutskottets
beslut godkänns i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00190/2019

Regional handlingsplan för bredband 2019-2025
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker förslag till regional handlingsplan för
bredband 2019-2025.
Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har tagit fram en regional handlingsplan för utbyggnaden
av bredband i Gävleborg. Arbetet med att ta fram nya mål och fokusområden
för det fortsatta bredbandsarbetet har skett i samverkan med Länsstyrelsen
och länets kommuner.
Handlingsplanen har skickats på remiss och svar ska vara regionen tillhanda
senast 21 augusti.
Förslaget till handlingsplan har skickats till Ljusnet AB och NärLjus för
yttrande. Ljusnet anser att förslagen handlingsplan är bra och har inga
ytterligare synpunkter. NärLjus
har inte avlämnat något yttrande.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 1 augusti 2019 att
kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till regional handlingsplan
för bredband 2019-2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 1 augusti 2019
Arbetsutskottets protokoll 11 juni 2019
Remiss Regional handlingsplan för bredband 26 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg
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Dnr 00517/2018

Val av ledamot (1) och ersättare (2) i kommunala
pensionärsrådet samt val av vice ordförande år 20192022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Solange Nordh (C) väljs till ledamot tillika vice ordförande i kommunala
pensionärsrådet.
2. Stig Almström (LB) väljs till ersättare i rådet.
3. Val av ytterligare en ersättare sker vid ett senare sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2019, § 113 att välja László Gönczi (MP)
till ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet.
Val av ledamot tillika vice ordförande samt två ersättare i Kommunala
pensionärsrådet ska göras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019, § 113
Yrkanden
Sören Görgård (C): Solange Nordh (C) väljs till ledamot och vice ordförande
i rådet.
Bodil Eriksson (LB): Stig Almström (LB) väljs till ersättare i rådet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt, De valda, Pensionärsrådets ordförande, Förtroendemannaregister
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