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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen  
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Datum för anslags uppsättande 2022-10-19 
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§ 167 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

2. Civilförsvarsfrågor ska hädanefter vara en stående punkt i ärendet 

"Kommunchefen informerar". 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – Dialog med näringsidkare i närområdet har genomförts. Planen 

är att nya detaljplaner kommer ut för granskning den närmaste månaden. 

Kommer till kommunstyrelsen för beslut strax efter årsskiftet. 

 

 Timmerterminal – en liten bit mark är inköpt av Trafikverket för att 

säkra utbyggnad av ställverket. 

 

 Hälsingeråd – Verksamhetsövergång 1 oktober- lönehandläggarna är nu 

anställda av Bollnäs kommun. Nytt personalsystem är nu upphandlat 

ska vara i drift här i Ljusdal från hösten 2023.  

 

 Spara el – På koncernnivå arbetas med underlag för att vidta elbespar-

ande åtgärder.  

 

 Ukraina – massflyktsdirektivet förlängs till och med 2024. 9 

flyktingar finns i våra boenden, 21 stycket har egna boenden i vår 

kommun. Kommunen har riggat en organisation för 60 personer, 

möjligtvis har vi dragit på oss mer kostnader än vi får intäkter. 

 

 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2022 – genomförs under 

oktober och november. Resultatet av enkäten tas omhand av den 

samordnings/analysgrupp som kommer bildas för kommunfullmäktiges 

prioriterade uppdrag 1: Alla barn ska lyckas i skolan, med represen-

tanter från alla förvaltningar, med uppdrag att sprida, implementera och 

komma med förslag och stöd hur resultatet kan användas. Barn och 

unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet.  
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Lars Molin (M) frågar om hur kommunen arbetar med säkerhetsarbete.  

 

Kommunchefen informerar om att vi i Ljusdal nyss har haft det andra 

krishanteringsrådet där företag och civilsamhälle deltar. Det var uppskattat 

av många. Rådet behandlar frågor som Vad har vi för resurser? Hur ska vi 

samverka, leda och styra när vi hamnar i en kris? Nästa gång blir det mer 

praktiskt arbete. En civilförsvarssamordnare håller på att anställas. En 

uppmaning går ut till alla: Hur kan jag hjälpa min familj eller närstående om 

en kris uppstår, hur klarar jag mig själv?  

 

Lars Molin (M) frågar om vi har indikationer på att människor som har det 

svårt ekonomiskt vänder sig till Röda Korset och Svenska kyrkan för att få 

hjälp. 

 

Kommunchefen svarar att han inte har någon uppgift om detta. 

Kommunstyrelsens ordförande, som också har uppdrag inom Svenska 

Kyrkan, svarar att det inte finns någon indikation på detta.  

 

Solange Nordh (C) frågar hur det går med bilpoolsutredningen?  

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om vad som gjorts hittills.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 oktober 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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§ 168 Dnr 00031/2022  

Delårsbokslut per augusti kommunstyrelsen som 
nämnd 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delårsrapport augusti 2022 samt prognos 2022 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt delårsbokslut 

motsvarande 9 945 000 kronor samt en positiv helårsprognos om 1 456 000 

kronor. 

 

De positiva avvikelserna beror uteslutande på vakanta tjänster, sjukfrånvaro 

och ännu ej upparbetade kostnader. I helårsprognosen har kommunstyrelse-

förvaltningen tagit höjd för kostnader till följd av inrättande av ett kontakt-

center, konsultkostnader till följd av två omfattande utredningar som berör 

utbildningsförvaltningen, kommande kostnader för samverkan i Hälsingland, 

ökade driftkostnader inom fastighet samt att flertalet vakanta tjänster nu är 

tillsatta.  

 

Vidare har höjd tagits för osäkerheten som råder kring det ekonomiska läget 

i Sverige som påverkar kommunen bl.a. genom högre livsmedelspriser, 

drivmedel, energi etc.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022  

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Delårsrapport augusti 2022 samt prognos 2022 godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 

per augusti 2022 och prognos 2022 godkänns. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 169 Dnr 00290/2022  

Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 
2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Ljusdals Energiföretag koncernen 

 samt AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till protokollet 

 och läggs till handlingarna. 

 

2. Verksamheten under perioden januari-augusti 2022 i Ljusdals 

 Energiföretag AB koncernen samt AB Ljusdalshem koncernen läggs med 

 godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda 

 kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

 befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 

Ljusdalshem upprättar delårsrapporter för respektive bolag och dess koncern. 

Delårsrapporterna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten under perioden 

januari-augusti 2022 i de helägda kommunala bolagen varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 

Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 

del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 

revisorernas granskningsrapport. 
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Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 

kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse 

och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 

under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Delårsrapport  och sammanfattning av verksamhetsplaner Ljusdal 

Energikoncern 

Delårsrapport AB Ljusdalshem 

Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

delårsrapporterna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att verksamheten 

under januari-augusti 2022 för de båda koncernerna läggs med godkännande 

till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 170 Dnr 00276/2022  

Delårsrapport augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 

 perioden januari till augusti 2022 godkännes.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt budget-

uppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  

 

Utfallet är sammanlagt 85,1 miljoner kronor och helårsprognosen är 56,5 

miljoner kronor. 

 

Investeringar prognostiseras till 110,5 miljoner kronor. 

 

Nämnderna prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 6,6 

miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden, utbildningsnämnden 

samt kommunstyrelsen prognostiserar ett större överskott. Övriga nämnder 

prognostiserar mindre avvikelser. 

 

Centrala poster, finansiering och finansnetto prognostiserar sammantaget en 

positiv budgetavvikelse med 26,6 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

 

En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 

delårsrapporten eftersom det pågår en process med att lägga in dessa i 

systemverktyget Stratsys. Detta planeras under 2023. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Delårsrapport 5 oktober 2022 

Arbetsutskottets protokoll 29 september 2022, § 126 

Protokoll omsorgsnämnden 23 september 2022, § 123 

Protokoll utbildningsnämnden 22 september 2022, § 51 

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022, § 157 

Protokoll samhällsservicenämnden 20 september 2022, § 131 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 171 Dnr 00199/2021  

Revidering av avtal och reglemente för Gemensam 
nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd  
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

     

1. Ett nytt avtal mellan Region Gävleborg och länets kommuner avseende 

 den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor ska gälla från och med 

 1 januari 2023. 

 

2. Det upprättade förslaget på avtal och reglemente mellan parterna 

 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. 

 

3. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg och länets 

 kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.      

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige i Region Gävleborg fattade i maj 2022 beslut om att lyfta 

ur FoU Välfärd från den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och hjälp-

medel. Den gemensamma nämndens uppdrag kommer att koncentreras till 

hjälpmedelsfrågor.  

 

Med anledning av detta behöver de tidigare ingångna avtalet mellan parterna 

ersättas av nya avtal som skall börja gälla den 1 januari 2023.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 129 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 

Revidering av avtal och reglemente 14 juni 2022 

Förslag till samverkansavtal 2023 16 maj 2022 

Förslag till reglemente 16 maj 2022  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.       
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§ 172 Dnr 00101/2019  

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten - 
gemensam finansiering 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ska fortsätta delta i det av Sveriges kommuner och 

 regioners rekommenderade gemensamma finansiering av ett mer samlat 

 system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 

 2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har skickat ut ett 

meddelande till kommunerna med en förlängd rekommendation om 

gemensam finansiering av kunskapsstyrning inom socialtjänst till och med 

2024.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att rekommendationen om 

förlängning är rimlig utifrån de skäl som SKR anför och ställer sig positiv 

till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun ska fortsätta delta i det av 

Sveriges Kommuner och Regioners rekommenderade gemensamma 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter till och med 2024.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 127 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 

Information om ställningstagande 30 augusti 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019 § 107 

Rekommendation från SKR 7 mars 2022 

Bilaga till rekommendationen 7 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

(behöver ej expedieras till SKR) 

 

KS protokoll 13 oktober för digital signering
(Signerat, SHA-256 FA1282C4A4D73EC89932C9C862B0D5D8A0C170F38B013D6F0AC2226DD8EB2D1C)

Sida 14 av 48



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

15(47) 

Datum 

2022-10-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 00048/2022  

Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2021 för Samord-
ningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 

 och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

2. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs 

 årsredovisning för verksamhetsår 2021 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som 

utses av medlemmarna. Samordningsförbund Gävleborg upprättar en egen 

årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i 

varje medlemskommun. 

 

Resultatet för 2021 uppgår till -1 397 000 kronor jämfört med en budget på -

3 235 000 kronor. I och med att samordningsförbund har möjlighet att 

använda tidigare års överskott finns inget som hindrar att budgeten upprättas 

med ett underskott för året, så länge underskottet inte överskrider förbundets 

egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets egna kapital per 

2020-12-31 uppgick till 6 630 000 kronor, vilket innebär att budgeterat 

underskott inte överskrider förbundets egna kapital.  

 

Precis som föregående år har den verksamhet som Samordningsförbund 

Gävleborg finansierar varit påverkad av effekterna av Covid-19. Inom 

insatsen Trisam 2.0 har man varit tvingad att sänka ambitionsnivån. Inom 

insatsen Ett Hållbart Arbetsliv har man sett tydliga effekter av Covid-19 på 

arbetsplatsen samt även påverkats av arbetsförmedlingens reformering. 

 

Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
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kommunen är medlem i. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. 

  

Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordnings-

förbund utövas i första hand genom att ta del av budget och 

verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas 

granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 

i övrigt utfört under året i form av medlemssamråd är det 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning att verksamheten under 2021 

bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i 

enlighet med uppställda direktiv. 

 

Jäv 

 

Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Årsredovisning 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningen godkänns samt att styrelsen och de enskilda ledamöterna 

beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 174 Dnr 00286/2022  

Ombyggnad Färila skola 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunchefen uppdras att genomföra en förstudie gällande renovering 

 och utbyggnad av Färila skola. 

 

2.  Till förstudien ska ett externt processtöd anlitas.  

 

3.  Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i 

 Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, 

 miljö och klimat. 

 

4.  Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 

 upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast april 

 2023.  

 

5.  Utbildningsnämnden ska vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde 

 presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta avseende Färila skola.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har identifierat ett omfattande behov av renovering och 

ombyggnad av Färila skola. Avsaknaden av funktionsdugliga utrymmen för 

verksamheten påverkar både organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, effektiv 

läromiljö samt ekonomi och därför har utbildningsnämnden beslutat om att 

detta renoveringsarbete är av högsta prioritet.  

 

Ärendet har diskuterats i samband med kommunstyrelsens budgetdialog 

våren 2022 varpå det framfördes att underlaget behöver kompletteras både 

med en beskrivning av vilka effekter renoveringen får för driften av skolan 

samt på vilket sätt fullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden om att 

besluta om en generalplan påverkar en eventuell ombyggnad av Färila skola. 

  

 

I framtagna dokument framgår att det som identifierats är vad som inte 

fungerar på Färila skola men det saknas en utredning och beskrivning av hur 

vi vill att det ska fungera. På vilket sätt vill vi utveckla Färila skola för att 
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både klara dagens utmaningar men även framtidens? Detta måste beskrivas 

för att det ska vara möjligt att genomföra en projektering och upphandling. 

 

I syfte att få bästa möjliga underlag inför beslut om fortsatt projektering och 

upphandling föreslås att kommunchefen genomför en förstudie. Efter beslut i 

kommunstyrelsen kommer kommunchefen besluta om att uppdra åt 

utbildningsförvaltningens chef att tillsammans med fastighetschef genomföra 

förstudien. 

 

Förstudien ska identifiera och analysera skolans behov och möjligheter i 

syfte att säkerställa en effektiv och välfungerande skola som lever upp till 

kraven på morgondagens lärmiljö. 

 

Vidare ska resultatet av förstudien beskriva vilka effekter en utvecklad skola 

i Färila får på lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö och ekonomi.  

 

Förstudien kan med fördel genomföras enligt den modell som 

omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen använde i samband med 

förstudien av ett nytt demensboende i Ljusdals kommun. I det arbetet 

anlitades ett externt stöd som tillsammans med en styrgrupp, projektgrupp 

och referensgrupp beskrev arbetsflöden och vilka effektiviseringsvinster som 

finns samtidigt som man också höjer kvaliteten. En viktig utgångspunkt är 

att involvera berörda parter i detta utvecklingsarbete. 

 

Efter beslut om att anlita externt processtöd återkommer kommunchef till 

kommunstyrelsen med förslag på finansiering av detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 130 

Tjänsteskrivelse 21september 2022 

Investering utöver ram utbildningsförvaltningen 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L) och 

Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (L) och Sören Görgård (C): Miljö och 

klimat ska läggas till i punkt 3. 
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Marit Holmstrand (S): Utbildningsnämnden ska vid nästkommande 

kommunstyrelsesammanträde presentera vilka åtgärder som nämnden 

beslutat vidta avseende Färila skola.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Lászlò Gönczi (MP) vill ha följande antecknat till protokollet: 

 

Till punkt 3 "Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en 

utvecklad skola i Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö 

och ekonomi" ska tillföras följande i uppräkningen: "miljö och klimat". 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 175 Dnr 00309/2021  

Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning - uppföljning 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. HR-enheten ska lämna kontinuerlig information i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

2018 genomfördes en revision av kommunens arbete med kompetens-

försörjning som resulterades i ett antal rekommendationer. Kommun-

styrelsen delade, i en tjänsteskrivelse 2019 revisionens uppfattning, om att 

det ska upprättas en kompetensförsörjningsstrategi som även kan brytas ner 

på respektive förvaltning.  

 

Revisorerna  genomförde en uppföljning under 2021 där de kunde konstatera 

att några processer påbörjats som till exempel stödmaterial för implemen-

tering av personalpolicy, genomförd medarbetarundersökning där vikten av 

en strategisk plan kring kompetensförsörjning lyfts i analysen, policy och 

riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa samt riktlinjer för jämställdhet och 

mångfald.  

 

Revisorerna konstaterar samtidigt att det saknas ett påbörjat arbete kring 

ökad kvalitet och metod kring rekrytering, arbetsgivarvarumärket, 

systematisk uppföljning och utvärdering samt kompetensförsörjningsplan. 
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HR-enheten har 7 september 2022 inför revisorer och nämnd redovisat 

påbörjade insatser om: 

 

Kompetensförsörjning som är ett brett begrepp som handlar om att kunna 

utveckla, behålla och attrahera den kompetens som behövs utifrån de behov 

som finns. Det är ett rörligt tillstånd då behoven förändras liksom utbudet av 

kompetens. Följande processer har bäring på kompetensförsörjning: 

  

• Friskfaktorer.  

• Personalpolicy och kompetensförsörjningsstrategi.  

• Stärka arbetsgivavarumärket genom attraktiva Ljusdal.  

• Nya stödsystem kring lön och planering.  

• Uppföljning och utvärdering.  

• Kompetensutveckling.  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet genom 

 samverkan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 120 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 september 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 101 

Slutversion av granskningsrapport 21 mars 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 7 

Missiv granskning uppföljning av personal- och kompetensförsörjning 

Granskningsrapport -  uppföljning av personal- och kompetensförsörjning 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

HR-enheten 
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§ 176 Dnr 00062/2021  

Sjukfrånvaron kvartal 1 och 2 med analys 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Sjukfrånvaron med analys läggs till protokollet. 

 

2.  Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram goda exempel på 

 enheter där sjukfrånvaron har sjunkit för en analys och lärdomar inom 

 kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvarostatistiken inom Ljusdals kommun har påverkats av pandemin 

som pågår i samhället sedan vintern 2019/2020.  

 

Fram till år 2019 var sjukfrånvaron runt 9 procent för kommunen som 

helhet. År 2021 började positivt med att sjukfrånvaron sjönk under de första 

9 månaderna till 8,3 procent för att därefter stiga igen och året avslutades på 

10,2 procent totalt för kommunen. Sjukfrånvaron på totalen för kommunen 

har ett nyckeltal på 8,3 procent. 

 

I samband med att sjukfrånvaron för januari till mars 2022 redovisades för 

kommunstyrelsens personalutskott beslutades att analys över sjukfrånvaron 

skulle göras, detta då sjukfrånvaron fortsatte att öka under de första tre 

månaderna av detta år.  

 

Summering av sjukfrånvarostatistik för de senaste 6 månaderna: 

Sjukfrånvaron minskar inom alla kommuner i Hälsingland.  

 

För Ljusdals kommun sjunker sjukfrånvaron inom alla förvaltningar. 

Korttidssjukfrånvaron minskar medan långtidsjukfrånvaron ökar för män och 

kvinnor. 

 

Statistiken visar att långtidsjukfrånvaron fortsätter att öka i Ljusdals 

kommun, av fem förvaltningar ökar den inom fyra. 
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Slutsatser: 

 Vi måste arbeta mer med tidiga insatser genom att följa upp 

korttidssjukfrånvaron. 

 Vi ska lyfta fram goda exempel på hur enheter har arbetat med att 

sänka sin sjukfrånvaro inom kommunen. 

 Arbeta med åtgärder inom ramen för anpassning i arbetsmiljö för att 

minimera risken för sjukfrånvaro på heltid. Det är en friskfaktor att 

kunna jobba. 

 Arbeta med kontinuitet över tid för att sänka sjukfrånvaro då det är 

ett långsiktigt arbete och ingen kvick-fix. 

 Fortsätta arbeta med att förbättra arbetsmiljöarbetet i vardagen på 

arbetsplatserna.  

 Ta fram nyckeltal som bygger på friskfaktorer. 

 Det krävs ett gemensamt arbete på alla nivåer.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 122 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 september 2022 

Presentation sjukfrånvarostatistik första kvartalet 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

HR-chefen för verkställande 

 

KS protokoll 13 oktober för digital signering
(Signerat, SHA-256 FA1282C4A4D73EC89932C9C862B0D5D8A0C170F38B013D6F0AC2226DD8EB2D1C)

Sida 23 av 48



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

24(47) 

Datum 

2022-10-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 00137/2022  

Antagande av digitaliseringsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Digitaliseringsstrategin antas.          

Sammanfattning av ärendet 

En analys av nuläget inom kommunorganisationen för att kunna digitalisera 

aktiviteter och processer för ökad servicenivå, förenkling och effektivisering 

resulterade i att tre huvudsakliga åtgärder behövde genomföras innan arbetet 

med digitalisering kan startas.  

 

 En processanalys och kartläggning - ej kartlagda processer kan inte 

digitaliseras. Detta är uppstartat. 

 En finansieringsmodell, som hanteras inom budgetarbete 2023 

 En digitaliseringsstrategi som beslutas av kommunfullmäktige för 

genomslag i hela kommunkoncernen 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 125 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 april 2022 

Digitaliseringsstrategi 10 september 2022 

Slutrapport analys av digital mognad 18 januari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets 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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§ 178 Dnr 00181/2022  

Ansökan från Järvsö Bergcykelpark AB om att få köpa 
del av fastigheten Öje 11:21 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Markområdet läggs ut till öppen försäljning. 

 

2. En avstyckning av tomten ska beställas.           

Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunens fastighet Öje 11:21 finns en ännu ej avstyckad tomt med 

byggrätt i direkt anslutning till Järvsö Bergcykelparks fastighet Öje 8:42 

(hotellfastigheten). Det är möjligt att stycka av en tomt planlagd för 

centrumverksamhet, tomtens storlek är cirka 1 400 kvadratmeter med 

möjlighet till en byggnadsarea om 200 kvadratmeter. 

 

Användningen ”centrumverksamhet” inrymmer en kombination av olika 

verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter 

som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.   

 

Järvsö Bergcykelpark önskar köpa detta markområde för vidare utveckling 

av sin verksamhet. Samtidigt finns ingen ytterligare detaljplanelagd mark för 

nyetablering av centrumverksamhet på sydsidan av Öjeberget. Marken har 

inte varit ute till försäljning så vi har inte haft möjlighet att se andra förslag 

på etableringar.           

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 128 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 augusti 2022 

Översiktskarta 25 augusti 2022 

Kartbild 25 augusti 2022 

Ansökan från Järvsö Bergcykelpark 20 maj 2022 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

 

Ordförande Marit Holmstrand föreslår en redaktionell revidering av 

beslutsförslaget:  

 

1. Markområdet läggs ut till öppen försäljning. 

2. En avstyckning av tomten ska beställas.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande inklusive sitt egna redaktionella förändringsförslag. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande samt meddelande till 

sökande 
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§ 179 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunchefen får i uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på 

 att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion 

 om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.          

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 

för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 

Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 

förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 

för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 

 

Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 

gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 

av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 

Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 

kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 

projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 

sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 

väster om projektområdet. 

 

Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 

Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 

handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 

tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 

tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 

avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 

under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 

Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 

den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 

tillstånd är under handläggning. 
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För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 

ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 

har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 

 

Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 

aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 

riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 

ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 

 

1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: 

2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 

3.  Artskydd 

3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 

 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 

3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 

3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 

 av skyddsavstånd för orre och tjäder. 

4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

ska tillstyrka ansökan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen. Ett motiv till återremissen var att de nyvalda 

politikerna i kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet 

och ta beslut. Det andra motivet var också att utreda om Energimyndighetens 

syn på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och 

diskussion om bygdemedel är tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Ansökan ska tillstyrkas.  

 

Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får i uppdrag att utreda om 

Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om 

vindkraft och diskussion om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om 

vindkraft Grubban. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 180 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på 

 att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion 

 om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.  

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 

en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 

km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 

samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 

anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 

från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade medel-

årsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det område 

som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 november 2012, 

§ 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 

 

Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 

kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 

behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 

och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 

ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljöpröv-

ningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 

Skarpen. 

 

Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 

Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 

Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 

cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 

15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 

beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 

7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 

1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-

bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 

område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser genom-

föra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker och 
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andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som liten 

till måttlig. 

 

Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  

verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 

storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i land-

skapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av vilken 

framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-

anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 

vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 

Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 

framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 

till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 

verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 

Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 

följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 

kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 

lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 

 

Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 

begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 

föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 

får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 

 

Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 

skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 

olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 

Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 144 att kommunfullmäktige 

ska tillstyrka ansökan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen. Ett motiv till återremissen var att de nyvalda 

politikerna i kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet 

och ta beslut. Det andra motivet var också att utreda om Energimyndighetens 
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syn på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och 

diskussion om bygdemedel är tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får i uppdrag att utreda om 

Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om 

vindkraft och diskussion om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om 

vindkraft Skarpen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

 

 

KS protokoll 13 oktober för digital signering
(Signerat, SHA-256 FA1282C4A4D73EC89932C9C862B0D5D8A0C170F38B013D6F0AC2226DD8EB2D1C)

Sida 32 av 48



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

33(47) 

Datum 

2022-10-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 00045/2020  

Motion från Moderaterna gällande uppföljning av 
tidigare tagna beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 

Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommunfull-

mäktige gällande uppföljning av tidigare beslut. 

 

I motionen skriver de " I fullmäktige och nämnder tar politiker regelbundet 

beslut som ska verkställas.  

 

För att få kontroll på huruvida beslut verkställs och huruvida de får den 

effekt som förväntas föreslås: 

 

att fullmäktige och nämnder får regelbundna uppföljningar av tidigare tagna 

beslut, förslagsvis var tredje månad. 

 

att de beslut som är verkställda även de får ett datum för uppföljning, detta 

för att utvärdera om effekten blivit som man tänkt sig.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 12 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.       

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt över-

vägande skriver hon att med det nya ledningssystemet Stratsys kommer det 

att tas ut kvartalsrapporter som presenteras för politiken. Övrig administrativ 

hantering av ärenderedovisning finns det inte resurser till.    

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 133 att motionen avslås.   
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 133 

Förslag till beslut 23 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 12 

Motion 24 januari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 182 Dnr 00412/2021  

Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals 
självstyre 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 

 

I motionen föreslås att: 

 

 Kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 

ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 

 

 Inte verka för någon form av kommunsammanslagning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 164 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 

 

Kommunchefen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver han att 

utifrån att kommunernas självstyre är lagstadgat finns ingen ambition att 

motverka detta. Det finns heller inget uppdrag att verka för någon 

kommunsammanslagning. 

             

Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande 

skriver hon att motionären föreslår att Ljusdals kommuns självstyre ska 

bevaras och att man inte ska verka för någon form av kommunsamman-

slagning. 

 

Ordförande skriver vidare att ”det har aldrig varit fråga om att ingå i någon 

form av storkommun. Ljusdals kommun, liksom övriga hälsingekommuner 

behöver samarbeta på de områden som ger nytta och framför allt för att 
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frigöra resurser som kan läggas på verksamheter istället för dyra 

administrationer.  

 

Kommunens självstyre är lagstadgat och det finns ingen ambition att 

motverka detta.”   

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 134 att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 134 

Förslag till beslut 30 augusti 2022 

Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 164 

Motion 23 november 2021 

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Jonny Mill (LB): Motionen ska anses besvarad.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Lars G Erikssons m fl yrkande.  

Reservation 

Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 183 Dnr 00092/2022  

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång- och cykelväg 

mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  

 

Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anrättas från 

i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer som 

cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 

godtagbar och säker vägren. 

 

Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 

väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 

saken beträffande nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 43 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 

yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att en cyklande befolkning 

ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet, 

renare luft och minskat buller, mer plats för bostadsbebyggande, inga utsläpp 

av koldioxid och ett mer jämställt transportsystem med framkomlighet för 

människor i alla åldersgrupper. För att göra cykling än mer attraktivt behöver 

det bli säkrare att cykla. Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas 

efter cyklistens behov. 

 

Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 

Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
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cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 

samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-

2029. 

 

Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 

arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 

prioritering av åtgärder. 

 

I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 

inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 

och finns således inte med i planen. 

 

Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 

detta ske i samband med nästkommande inspel. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Trafikverket har 

tagit fram en regional cykelplan för Gävleborg. Den planen ska fungera som 

ett stöd till kommunernas cykelstrategiska arbete.  

 

Sträckan Sjöbo -  Ljusdal finns inte med i den planen. Prioritering av nya 

sträckor kommer att ske i samband med nästkommande plan.  

 

Med det anses förslaget besvarat.  

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 135 att motionen anses 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 135 

Förslag till beslut 30 augusti 2022 

Samhällsservicenämndens protokoll 16 augusti 2022, § 126 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 

Motion 22 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 184 Dnr 00038/2022  

Motion från Ulf Nyman (-) med önskemål om 
kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet 
Losgruvan 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (-) har inkommit med en motion med önskemål om kommunalt 

stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan. 

 

Motionären skriver: 

 

"Kommunen äger Losgruvan och Ljusdalshem är förvaltare. Tack vare 

Losgruvans förening har Losgruvan blivit ett stort turistmål, med många 

besökare, som växer varje år. Losgruvan behöver ekonomiskt stöd och 

uppmuntran från kommunen, likt Fågelsjö gammelgård som exempel.  

 

Eftersom besöksantalet har ökat är inte nuvarande septiktank på cirka 2 

kubikmeter tillräckligt stor." 

 

Motionären föreslår därför att Ljusdalshem ska ordna avloppet som idag inte 

uppfyller behovet samt snygga till parkeringen och asfaltera den sista biten 

till utflyktsmålet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 28 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.     

 

Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att motionären 

föreslår ett antal åtgärder till förbättring som gäller Losgruvan. 

 

Verksamheten regleras med ett arrendeavtal mellan Ljusdals kommun och 

föreningen Losgruvan. 
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Arbete pågår med att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa 

säkerhet och framkomlighet till gruvområdet.  

 

Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Arbetsutskottet föreslår 25 augusti 2022, § 115 att motionen ska anses 

besvarad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 115 

Förslag till beslut 9 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 28 

Motion från Ulf Nyman (-) 4 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 185 Dnr 00197/2022  

Medborgarförslag gällande minnesgåvor till 
kommunanställda. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda har 

inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Jag tycker att ni verkligen borde ge människor som arbetat länge en chans 

att byta ut de tråkiga minnesgåvorna till köpmannacheckar istället. Folk har 

mer nytta av att köpa det de vill i Ljusdals butiker istället för en klocka som 

kommer att ligga i ett skåp och samla damm. 

 

Minnesgåvor är förlegat nu och många människor behöver något som ger 

nytta istället. Gör om detta regelverk så att det passar alla."   

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 94 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen har lämnat medborgarförslaget till HR-enheten för 

yttrande. 

 

HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 

medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.  

           

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

anser att man som gåvomottagare ska få byta ut de gåvor som finns idag till 

något som är till mer nytta än de gåvor som delas ut idag. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande inte något att erinra mot 
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medborgarförslaget och ser positivt på att det finns flera alternativ att välja 

mellan.  

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles. 

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 136 att medborgarförslaget 

bifalles. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 136 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 augusti 2022 

Yttrande från HR-enheten 23 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 94 

Medborgarförslag 1 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 186 Dnr 00207/2022  

Medborgarförslag med önskemål om alternativa 
minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för 

anställda i Ljusdals kommun har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"När kommunanställda jobbat i 25 år får de välja på guldhalsband, klocka 

med mera. Inte så tokiga saker, men väldigt opersonliga för många. Inte är 

dessa gåvor heller knutna till kommunen (det vill säga arbetsplatsen där man 

jobbat länge) vad jag känner till. 

 

Mitt förslag är därför: 

 

Låt ett av de val man gör vara ett "konst"-val. Ett val där man kan välja på 

olika lokala konstnärer beroende på vad man själv gillar; keramik/smide/ 

träslöjd/akvarell-/oljemålning/vävnad/….. 

 

Detta skulle kunna göras genom att kommunen knyter ett gäng konstnärer 

till detta, där konstnärerna vet att för en viss summa skulle de kunna skapa 

ett konstverk, gärna i dialog med den som ska få gåvan. Vilket minne detta 

skulle kunna bli!  

Ytterligare en fördel med mitt förslag är att de lokala konstnärerna gynnas 

dels av lite marknadsföring, dels ekonomiskt om 25-årsjubilaren väljer detta 

alternativ." 

   

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 96 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till HR-enheten för yttrande. 
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HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 

medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.     

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslaget från 

medborgaren är att det ska finnas fler alternativ att välja på när det gäller 

minnesgåva efter 25 års tjänstgöring, t ex ett konstval där man kan göra ett 

val från lokala konstnärer. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig och föreslår att förslaget ska 

bifallas. 

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles.   

 

Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 137 att medborgarförslaget 

bifalles.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

KS protokoll 13 oktober för digital signering
(Signerat, SHA-256 FA1282C4A4D73EC89932C9C862B0D5D8A0C170F38B013D6F0AC2226DD8EB2D1C)

Sida 44 av 48



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

45(47) 

Datum 

2022-10-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 00103/2022  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 4 oktober 2022. 

            

Sammanfattningen omfattar 16 motioner och 32 medborgarförslag.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 oktober 2022 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 188 Dnr 00156/2022  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 31 augusti 2022 

Diagram antal dagar från beslut om särskilt boende 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 189 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

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

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

protokoll som är aktuella är: 

 

 

 Omsorgsnämnden 31 augusti 2022 och 23 september 2022 

 Utbildningsnämnden 22 september 2022 

 Samhällsservicenämnden 20 september 2022 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 

 Ljusdal Energi AB, styrelsemöte 3 maj 2022 och 30 augusti 2022 

samt ägarsamråd 26 augusti 2022 

 AB Ljusdalshem, styrelsemöte 31 augusti 2022 

 Samordningsförbund Gävleborg, styrelsemöte 2 september 2022           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 6 oktober 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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§ 167 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


 


2. Civilförsvarsfrågor ska hädanefter vara en stående punkt i ärendet 


"Kommunchefen informerar". 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – Dialog med näringsidkare i närområdet har genomförts. Planen 


är att nya detaljplaner kommer ut för granskning den närmaste månaden. 


Kommer till kommunstyrelsen för beslut strax efter årsskiftet. 


 


 Timmerterminal – en liten bit mark är inköpt av Trafikverket för att 


säkra utbyggnad av ställverket. 


 


 Hälsingeråd – Verksamhetsövergång 1 oktober- lönehandläggarna är nu 


anställda av Bollnäs kommun. Nytt personalsystem är nu upphandlat 


ska vara i drift här i Ljusdal från hösten 2023.  


 


 Spara el – På koncernnivå arbetas med underlag för att vidta elbespar-


ande åtgärder.  


 


 Ukraina – massflyktsdirektivet förlängs till och med 2024. 9 


flyktingar finns i våra boenden, 21 stycket har egna boenden i vår 


kommun. Kommunen har riggat en organisation för 60 personer, 


möjligtvis har vi dragit på oss mer kostnader än vi får intäkter. 


 


 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2022 – genomförs under 


oktober och november. Resultatet av enkäten tas omhand av den 


samordnings/analysgrupp som kommer bildas för kommunfullmäktiges 


prioriterade uppdrag 1: Alla barn ska lyckas i skolan, med represen-


tanter från alla förvaltningar, med uppdrag att sprida, implementera och 


komma med förslag och stöd hur resultatet kan användas. Barn och 


unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet.  
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Lars Molin (M) frågar om hur kommunen arbetar med säkerhetsarbete.  


 


Kommunchefen informerar om att vi i Ljusdal nyss har haft det andra 


krishanteringsrådet där företag och civilsamhälle deltar. Det var uppskattat 


av många. Rådet behandlar frågor som Vad har vi för resurser? Hur ska vi 


samverka, leda och styra när vi hamnar i en kris? Nästa gång blir det mer 


praktiskt arbete. En civilförsvarssamordnare håller på att anställas. En 


uppmaning går ut till alla: Hur kan jag hjälpa min familj eller närstående om 


en kris uppstår, hur klarar jag mig själv?  


 


Lars Molin (M) frågar om vi har indikationer på att människor som har det 


svårt ekonomiskt vänder sig till Röda Korset och Svenska kyrkan för att få 


hjälp. 


 


Kommunchefen svarar att han inte har någon uppgift om detta. 


Kommunstyrelsens ordförande, som också har uppdrag inom Svenska 


Kyrkan, svarar att det inte finns någon indikation på detta.  


 


Solange Nordh (C) frågar hur det går med bilpoolsutredningen?  


 


Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om vad som gjorts hittills.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 oktober 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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§ 168 Dnr 00031/2022  


Delårsbokslut per augusti kommunstyrelsen som 
nämnd 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delårsrapport augusti 2022 samt prognos 2022 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt delårsbokslut 


motsvarande 9 945 000 kronor samt en positiv helårsprognos om 1 456 000 


kronor. 


 


De positiva avvikelserna beror uteslutande på vakanta tjänster, sjukfrånvaro 


och ännu ej upparbetade kostnader. I helårsprognosen har kommunstyrelse-


förvaltningen tagit höjd för kostnader till följd av inrättande av ett kontakt-


center, konsultkostnader till följd av två omfattande utredningar som berör 


utbildningsförvaltningen, kommande kostnader för samverkan i Hälsingland, 


ökade driftkostnader inom fastighet samt att flertalet vakanta tjänster nu är 


tillsatta.  


 


Vidare har höjd tagits för osäkerheten som råder kring det ekonomiska läget 


i Sverige som påverkar kommunen bl.a. genom högre livsmedelspriser, 


drivmedel, energi etc.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022  


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Delårsrapport augusti 2022 samt prognos 2022 godkänns.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 


per augusti 2022 och prognos 2022 godkänns. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt 
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§ 169 Dnr 00290/2022  


Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 
2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Ljusdals Energiföretag koncernen 


 samt AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till protokollet 


 och läggs till handlingarna. 


 


2. Verksamheten under perioden januari-augusti 2022 i Ljusdals 


 Energiföretag AB koncernen samt AB Ljusdalshem koncernen läggs med 


 godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda 


 kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


 befogenheterna. 


Sammanfattning av ärendet 


De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 


Ljusdalshem upprättar delårsrapporter för respektive bolag och dess koncern. 


Delårsrapporterna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten under perioden 


januari-augusti 2022 i de helägda kommunala bolagen varit förenlig med det 


fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 


befogenheterna. 


 


Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 


över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 


Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 


direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 


kommunen.  


 


Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 


del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 


revisorernas granskningsrapport. 
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Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 


kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse 


och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 


under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 


ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Delårsrapport  och sammanfattning av verksamhetsplaner Ljusdal 


Energikoncern 


Delårsrapport AB Ljusdalshem 


Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


delårsrapporterna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att verksamheten 


under januari-augusti 2022 för de båda koncernerna läggs med godkännande 


till handlingarna då den varit förenlig med det fastställda kommunala 


ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 170 Dnr 00276/2022  


Delårsrapport augusti 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 


 perioden januari till augusti 2022 godkännes.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt budget-


uppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  


 


Utfallet är sammanlagt 85,1 miljoner kronor och helårsprognosen är 56,5 


miljoner kronor. 


 


Investeringar prognostiseras till 110,5 miljoner kronor. 


 


Nämnderna prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 6,6 


miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden, utbildningsnämnden 


samt kommunstyrelsen prognostiserar ett större överskott. Övriga nämnder 


prognostiserar mindre avvikelser. 


 


Centrala poster, finansiering och finansnetto prognostiserar sammantaget en 


positiv budgetavvikelse med 26,6 miljoner kronor. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 


 


En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 


delårsrapporten eftersom det pågår en process med att lägga in dessa i 


systemverktyget Stratsys. Detta planeras under 2023. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Delårsrapport 5 oktober 2022 


Arbetsutskottets protokoll 29 september 2022, § 126 


Protokoll omsorgsnämnden 23 september 2022, § 123 


Protokoll utbildningsnämnden 22 september 2022, § 51 


Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022, § 157 


Protokoll samhällsservicenämnden 20 september 2022, § 131 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 


godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 171 Dnr 00199/2021  


Revidering av avtal och reglemente för Gemensam 
nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd  
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


     


1. Ett nytt avtal mellan Region Gävleborg och länets kommuner avseende 


 den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor ska gälla från och med 


 1 januari 2023. 


 


2. Det upprättade förslaget på avtal och reglemente mellan parterna 


 godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023. 


 


3. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg och länets 


 kommuner upphör att gälla den 31 december 2022.      


Sammanfattning av ärendet 


Regionfullmäktige i Region Gävleborg fattade i maj 2022 beslut om att lyfta 


ur FoU Välfärd från den gemensamma nämnden för FoU Välfärd och hjälp-


medel. Den gemensamma nämndens uppdrag kommer att koncentreras till 


hjälpmedelsfrågor.  


 


Med anledning av detta behöver de tidigare ingångna avtalet mellan parterna 


ersättas av nya avtal som skall börja gälla den 1 januari 2023.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 129 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 


Revidering av avtal och reglemente 14 juni 2022 


Förslag till samverkansavtal 2023 16 maj 2022 


Förslag till reglemente 16 maj 2022  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.       







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


13(47) 


Datum 


2022-10-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 172 Dnr 00101/2019  


Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten - 
gemensam finansiering 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ljusdals kommun ska fortsätta delta i det av Sveriges kommuner och 


 regioners rekommenderade gemensamma finansiering av ett mer samlat 


 system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 


 2024.  


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har skickat ut ett 


meddelande till kommunerna med en förlängd rekommendation om 


gemensam finansiering av kunskapsstyrning inom socialtjänst till och med 


2024.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att rekommendationen om 


förlängning är rimlig utifrån de skäl som SKR anför och ställer sig positiv 


till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 


kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun ska fortsätta delta i det av 


Sveriges Kommuner och Regioners rekommenderade gemensamma 


finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 


verksamheter till och med 2024.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 127 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 september 2022 


Information om ställningstagande 30 augusti 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019 § 107 


Rekommendation från SKR 7 mars 2022 


Bilaga till rekommendationen 7 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


(behöver ej expedieras till SKR) 
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§ 173 Dnr 00048/2022  


Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2021 för Samord-
ningsförbund Gävleborg 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 


 och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 


 


2. Ljusdals kommun tillstyrker att Samordningsförbund Gävleborgs 


 årsredovisning för verksamhetsår 2021 godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna 


Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 


Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som 


utses av medlemmarna. Samordningsförbund Gävleborg upprättar en egen 


årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i 


varje medlemskommun. 


 


Resultatet för 2021 uppgår till -1 397 000 kronor jämfört med en budget på -


3 235 000 kronor. I och med att samordningsförbund har möjlighet att 


använda tidigare års överskott finns inget som hindrar att budgeten upprättas 


med ett underskott för året, så länge underskottet inte överskrider förbundets 


egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets egna kapital per 


2020-12-31 uppgick till 6 630 000 kronor, vilket innebär att budgeterat 


underskott inte överskrider förbundets egna kapital.  


 


Precis som föregående år har den verksamhet som Samordningsförbund 


Gävleborg finansierar varit påverkad av effekterna av Covid-19. Inom 


insatsen Trisam 2.0 har man varit tvingad att sänka ambitionsnivån. Inom 


insatsen Ett Hållbart Arbetsliv har man sett tydliga effekter av Covid-19 på 


arbetsplatsen samt även påverkats av arbetsförmedlingens reformering. 


 


Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 


över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
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kommunen är medlem i. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och 


efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 


förhållanden av betydelse för kommunen. 


  


Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordnings-


förbund utövas i första hand genom att ta del av budget och 


verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas 


granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 


i övrigt utfört under året i form av medlemssamråd är det 


kommunstyrelseförvaltningens bedömning att verksamheten under 2021 


bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i 


enlighet med uppställda direktiv. 


 


Jäv 


 


Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 


Årsredovisning 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


årsredovisningen godkänns samt att styrelsen och de enskilda ledamöterna 


beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 174 Dnr 00286/2022  


Ombyggnad Färila skola 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunchefen uppdras att genomföra en förstudie gällande renovering 


 och utbyggnad av Färila skola. 


 


2.  Till förstudien ska ett externt processtöd anlitas.  


 


3.  Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i 


 Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, 


 miljö och klimat. 


 


4.  Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 


 upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast april 


 2023.  


 


5.  Utbildningsnämnden ska vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde 


 presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta avseende Färila skola.          


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har identifierat ett omfattande behov av renovering och 


ombyggnad av Färila skola. Avsaknaden av funktionsdugliga utrymmen för 


verksamheten påverkar både organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, effektiv 


läromiljö samt ekonomi och därför har utbildningsnämnden beslutat om att 


detta renoveringsarbete är av högsta prioritet.  


 


Ärendet har diskuterats i samband med kommunstyrelsens budgetdialog 


våren 2022 varpå det framfördes att underlaget behöver kompletteras både 


med en beskrivning av vilka effekter renoveringen får för driften av skolan 


samt på vilket sätt fullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden om att 


besluta om en generalplan påverkar en eventuell ombyggnad av Färila skola. 


  


 


I framtagna dokument framgår att det som identifierats är vad som inte 


fungerar på Färila skola men det saknas en utredning och beskrivning av hur 


vi vill att det ska fungera. På vilket sätt vill vi utveckla Färila skola för att 
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både klara dagens utmaningar men även framtidens? Detta måste beskrivas 


för att det ska vara möjligt att genomföra en projektering och upphandling. 


 


I syfte att få bästa möjliga underlag inför beslut om fortsatt projektering och 


upphandling föreslås att kommunchefen genomför en förstudie. Efter beslut i 


kommunstyrelsen kommer kommunchefen besluta om att uppdra åt 


utbildningsförvaltningens chef att tillsammans med fastighetschef genomföra 


förstudien. 


 


Förstudien ska identifiera och analysera skolans behov och möjligheter i 


syfte att säkerställa en effektiv och välfungerande skola som lever upp till 


kraven på morgondagens lärmiljö. 


 


Vidare ska resultatet av förstudien beskriva vilka effekter en utvecklad skola 


i Färila får på lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö och ekonomi.  


 


Förstudien kan med fördel genomföras enligt den modell som 


omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen använde i samband med 


förstudien av ett nytt demensboende i Ljusdals kommun. I det arbetet 


anlitades ett externt stöd som tillsammans med en styrgrupp, projektgrupp 


och referensgrupp beskrev arbetsflöden och vilka effektiviseringsvinster som 


finns samtidigt som man också höjer kvaliteten. En viktig utgångspunkt är 


att involvera berörda parter i detta utvecklingsarbete. 


 


Efter beslut om att anlita externt processtöd återkommer kommunchef till 


kommunstyrelsen med förslag på finansiering av detta arbete.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 130 


Tjänsteskrivelse 21september 2022 


Investering utöver ram utbildningsförvaltningen 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L) och 


Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


 


Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (L) och Sören Görgård (C): Miljö och 


klimat ska läggas till i punkt 3. 
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Marit Holmstrand (S): Utbildningsnämnden ska vid nästkommande 


kommunstyrelsesammanträde presentera vilka åtgärder som nämnden 


beslutat vidta avseende Färila skola.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Lászlò Gönczi (MP) vill ha följande antecknat till protokollet: 


 


Till punkt 3 "Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en 


utvecklad skola i Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö 


och ekonomi" ska tillföras följande i uppräkningen: "miljö och klimat". 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 175 Dnr 00309/2021  


Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning - uppföljning 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


 


2. HR-enheten ska lämna kontinuerlig information i ärendet.  


Sammanfattning av ärendet 


2018 genomfördes en revision av kommunens arbete med kompetens-


försörjning som resulterades i ett antal rekommendationer. Kommun-


styrelsen delade, i en tjänsteskrivelse 2019 revisionens uppfattning, om att 


det ska upprättas en kompetensförsörjningsstrategi som även kan brytas ner 


på respektive förvaltning.  


 


Revisorerna  genomförde en uppföljning under 2021 där de kunde konstatera 


att några processer påbörjats som till exempel stödmaterial för implemen-


tering av personalpolicy, genomförd medarbetarundersökning där vikten av 


en strategisk plan kring kompetensförsörjning lyfts i analysen, policy och 


riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa samt riktlinjer för jämställdhet och 


mångfald.  


 


Revisorerna konstaterar samtidigt att det saknas ett påbörjat arbete kring 


ökad kvalitet och metod kring rekrytering, arbetsgivarvarumärket, 


systematisk uppföljning och utvärdering samt kompetensförsörjningsplan. 
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HR-enheten har 7 september 2022 inför revisorer och nämnd redovisat 


påbörjade insatser om: 


 


Kompetensförsörjning som är ett brett begrepp som handlar om att kunna 


utveckla, behålla och attrahera den kompetens som behövs utifrån de behov 


som finns. Det är ett rörligt tillstånd då behoven förändras liksom utbudet av 


kompetens. Följande processer har bäring på kompetensförsörjning: 


  


• Friskfaktorer.  


• Personalpolicy och kompetensförsörjningsstrategi.  


• Stärka arbetsgivavarumärket genom attraktiva Ljusdal.  


• Nya stödsystem kring lön och planering.  


• Uppföljning och utvärdering.  


• Kompetensutveckling.  


• Systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet genom 


 samverkan.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 120 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 september 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 101 


Slutversion av granskningsrapport 21 mars 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 7 


Missiv granskning uppföljning av personal- och kompetensförsörjning 


Granskningsrapport -  uppföljning av personal- och kompetensförsörjning 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


HR-enheten 
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§ 176 Dnr 00062/2021  


Sjukfrånvaron kvartal 1 och 2 med analys 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Sjukfrånvaron med analys läggs till protokollet. 


 


2.  Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram goda exempel på 


 enheter där sjukfrånvaron har sjunkit för en analys och lärdomar inom 


 kommunen. 


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvarostatistiken inom Ljusdals kommun har påverkats av pandemin 


som pågår i samhället sedan vintern 2019/2020.  


 


Fram till år 2019 var sjukfrånvaron runt 9 procent för kommunen som 


helhet. År 2021 började positivt med att sjukfrånvaron sjönk under de första 


9 månaderna till 8,3 procent för att därefter stiga igen och året avslutades på 


10,2 procent totalt för kommunen. Sjukfrånvaron på totalen för kommunen 


har ett nyckeltal på 8,3 procent. 


 


I samband med att sjukfrånvaron för januari till mars 2022 redovisades för 


kommunstyrelsens personalutskott beslutades att analys över sjukfrånvaron 


skulle göras, detta då sjukfrånvaron fortsatte att öka under de första tre 


månaderna av detta år.  


 


Summering av sjukfrånvarostatistik för de senaste 6 månaderna: 


Sjukfrånvaron minskar inom alla kommuner i Hälsingland.  


 


För Ljusdals kommun sjunker sjukfrånvaron inom alla förvaltningar. 


Korttidssjukfrånvaron minskar medan långtidsjukfrånvaron ökar för män och 


kvinnor. 


 


Statistiken visar att långtidsjukfrånvaron fortsätter att öka i Ljusdals 


kommun, av fem förvaltningar ökar den inom fyra. 
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Slutsatser: 


 Vi måste arbeta mer med tidiga insatser genom att följa upp 


korttidssjukfrånvaron. 


 Vi ska lyfta fram goda exempel på hur enheter har arbetat med att 


sänka sin sjukfrånvaro inom kommunen. 


 Arbeta med åtgärder inom ramen för anpassning i arbetsmiljö för att 


minimera risken för sjukfrånvaro på heltid. Det är en friskfaktor att 


kunna jobba. 


 Arbeta med kontinuitet över tid för att sänka sjukfrånvaro då det är 


ett långsiktigt arbete och ingen kvick-fix. 


 Fortsätta arbeta med att förbättra arbetsmiljöarbetet i vardagen på 


arbetsplatserna.  


 Ta fram nyckeltal som bygger på friskfaktorer. 


 Det krävs ett gemensamt arbete på alla nivåer.     


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 122 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 september 2022 


Presentation sjukfrånvarostatistik första kvartalet 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


HR-chefen för verkställande 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


24(47) 


Datum 


2022-10-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 177 Dnr 00137/2022  


Antagande av digitaliseringsstrategi 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Digitaliseringsstrategin antas.          


Sammanfattning av ärendet 


En analys av nuläget inom kommunorganisationen för att kunna digitalisera 


aktiviteter och processer för ökad servicenivå, förenkling och effektivisering 


resulterade i att tre huvudsakliga åtgärder behövde genomföras innan arbetet 


med digitalisering kan startas.  


 


 En processanalys och kartläggning - ej kartlagda processer kan inte 


digitaliseras. Detta är uppstartat. 


 En finansieringsmodell, som hanteras inom budgetarbete 2023 


 En digitaliseringsstrategi som beslutas av kommunfullmäktige för 


genomslag i hela kommunkoncernen 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 125 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 april 2022 


Digitaliseringsstrategi 10 september 2022 


Slutrapport analys av digital mognad 18 januari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets 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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§ 178 Dnr 00181/2022  


Ansökan från Järvsö Bergcykelpark AB om att få köpa 
del av fastigheten Öje 11:21 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Markområdet läggs ut till öppen försäljning. 


 


2. En avstyckning av tomten ska beställas.           


Sammanfattning av ärendet 


Inom kommunens fastighet Öje 11:21 finns en ännu ej avstyckad tomt med 


byggrätt i direkt anslutning till Järvsö Bergcykelparks fastighet Öje 8:42 


(hotellfastigheten). Det är möjligt att stycka av en tomt planlagd för 


centrumverksamhet, tomtens storlek är cirka 1 400 kvadratmeter med 


möjlighet till en byggnadsarea om 200 kvadratmeter. 


 


Användningen ”centrumverksamhet” inrymmer en kombination av olika 


verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter 


som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.   


 


Järvsö Bergcykelpark önskar köpa detta markområde för vidare utveckling 


av sin verksamhet. Samtidigt finns ingen ytterligare detaljplanelagd mark för 


nyetablering av centrumverksamhet på sydsidan av Öjeberget. Marken har 


inte varit ute till försäljning så vi har inte haft möjlighet att se andra förslag 


på etableringar.           


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 128 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 augusti 2022 


Översiktskarta 25 augusti 2022 


Kartbild 25 augusti 2022 


Ansökan från Järvsö Bergcykelpark 20 maj 2022 
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Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets 


förslag.  


 


Ordförande Marit Holmstrand föreslår en redaktionell revidering av 


beslutsförslaget:  


 


1. Markområdet läggs ut till öppen försäljning. 


2. En avstyckning av tomten ska beställas.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande inklusive sitt egna redaktionella förändringsförslag. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande samt meddelande till 


sökande 
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§ 179 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunchefen får i uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på 


 att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion 


 om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.          


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 


Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 


för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 


Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 


förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 


för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 


 


Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 


gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 


av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 


Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 


kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 


projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 


sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 


väster om projektområdet. 


 


Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 


Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 


handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 


tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 


tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 


avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 


under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 


Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 


den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 


tillstånd är under handläggning. 
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För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 


ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 


har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 


 


Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 


aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 


riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 


 


Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 


ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 


 


1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 


Miljökonsekvensbeskrivningen: 


2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 


3.  Artskydd 


3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 


 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 


3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 


3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 


 av skyddsavstånd för orre och tjäder. 


4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


ska tillstyrka ansökan. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen. Ett motiv till återremissen var att de nyvalda 


politikerna i kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet 


och ta beslut. Det andra motivet var också att utreda om Energimyndighetens 


syn på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och 


diskussion om bygdemedel är tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban. 
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Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Ansökan ska tillstyrkas.  


 


Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får i uppdrag att utreda om 


Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om 


vindkraft och diskussion om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om 


vindkraft Grubban. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


30(47) 


Datum 


2022-10-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 180 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på 


 att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion 


 om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.  


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 


en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 


km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 


samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 


anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 


från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade medel-


årsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det område 


som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 november 2012, 


§ 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 


 


Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 


kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 


behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 


och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 


ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljöpröv-


ningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 


Skarpen. 


 


Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 


Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 


Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 


cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 


15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 


beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 


7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 


1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-


bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 


område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser genom-


föra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker och 
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andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som liten 


till måttlig. 


 


Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  


verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 


storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i land-


skapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av vilken 


framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-


anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 


vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 


Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 


framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 


till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 


verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 


Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 


följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 


kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 


lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 


 


Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 


begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 


Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 


föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 


får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 


 


Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 


skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 


olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 


Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 144 att kommunfullmäktige 


ska tillstyrka ansökan. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen. Ett motiv till återremissen var att de nyvalda 


politikerna i kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet 


och ta beslut. Det andra motivet var också att utreda om Energimyndighetens 
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syn på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om vindkraft och 


diskussion om bygdemedel är tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen. 


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får i uppdrag att utreda om 


Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste hålla isär tillstyrkan om 


vindkraft och diskussion om bygdemedel, är tillämpligt i ärendet om 


vindkraft Skarpen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 
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§ 181 Dnr 00045/2020  


Motion från Moderaterna gällande uppföljning av 
tidigare tagna beslut 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 


Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommunfull-


mäktige gällande uppföljning av tidigare beslut. 


 


I motionen skriver de " I fullmäktige och nämnder tar politiker regelbundet 


beslut som ska verkställas.  


 


För att få kontroll på huruvida beslut verkställs och huruvida de får den 


effekt som förväntas föreslås: 


 


att fullmäktige och nämnder får regelbundna uppföljningar av tidigare tagna 


beslut, förslagsvis var tredje månad. 


 


att de beslut som är verkställda även de får ett datum för uppföljning, detta 


för att utvärdera om effekten blivit som man tänkt sig.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 12 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.       


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt över-


vägande skriver hon att med det nya ledningssystemet Stratsys kommer det 


att tas ut kvartalsrapporter som presenteras för politiken. Övrig administrativ 


hantering av ärenderedovisning finns det inte resurser till.    


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 133 att motionen avslås.   
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 133 


Förslag till beslut 23 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 12 


Motion 24 januari 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 182 Dnr 00412/2021  


Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals 
självstyre 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 


 


I motionen föreslås att: 


 


 Kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 


ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 


 


 Inte verka för någon form av kommunsammanslagning. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 164 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 


 


Kommunchefen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver han att 


utifrån att kommunernas självstyre är lagstadgat finns ingen ambition att 


motverka detta. Det finns heller inget uppdrag att verka för någon 


kommunsammanslagning. 


             


Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande 


skriver hon att motionären föreslår att Ljusdals kommuns självstyre ska 


bevaras och att man inte ska verka för någon form av kommunsamman-


slagning. 


 


Ordförande skriver vidare att ”det har aldrig varit fråga om att ingå i någon 


form av storkommun. Ljusdals kommun, liksom övriga hälsingekommuner 


behöver samarbeta på de områden som ger nytta och framför allt för att 
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frigöra resurser som kan läggas på verksamheter istället för dyra 


administrationer.  


 


Kommunens självstyre är lagstadgat och det finns ingen ambition att 


motverka detta.”   


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 134 att motionen avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 134 


Förslag till beslut 30 augusti 2022 


Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 164 


Motion 23 november 2021 


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


 


Jonny Mill (LB): Motionen ska anses besvarad.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Lars G Erikssons m fl yrkande.  


Reservation 


Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 183 Dnr 00092/2022  


Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.          


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång- och cykelväg 


mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  


 


Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anrättas från 


i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer som 


cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 


godtagbar och säker vägren. 


 


Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 


väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 


saken beträffande nödvändiga åtgärder. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 43 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 


yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att en cyklande befolkning 


ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet, 


renare luft och minskat buller, mer plats för bostadsbebyggande, inga utsläpp 


av koldioxid och ett mer jämställt transportsystem med framkomlighet för 


människor i alla åldersgrupper. För att göra cykling än mer attraktivt behöver 


det bli säkrare att cykla. Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas 


efter cyklistens behov. 


 


Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 


Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
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cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 


samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-


2029. 


 


Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 


arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 


prioritering av åtgärder. 


 


I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 


inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 


och finns således inte med i planen. 


 


Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 


detta ske i samband med nästkommande inspel. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Trafikverket har 


tagit fram en regional cykelplan för Gävleborg. Den planen ska fungera som 


ett stöd till kommunernas cykelstrategiska arbete.  


 


Sträckan Sjöbo -  Ljusdal finns inte med i den planen. Prioritering av nya 


sträckor kommer att ske i samband med nästkommande plan.  


 


Med det anses förslaget besvarat.  


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 135 att motionen anses 


besvarad.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 135 


Förslag till beslut 30 augusti 2022 


Samhällsservicenämndens protokoll 16 augusti 2022, § 126 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 


Motion 22 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 184 Dnr 00038/2022  


Motion från Ulf Nyman (-) med önskemål om 
kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet 
Losgruvan 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.          


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (-) har inkommit med en motion med önskemål om kommunalt 


stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan. 


 


Motionären skriver: 


 


"Kommunen äger Losgruvan och Ljusdalshem är förvaltare. Tack vare 


Losgruvans förening har Losgruvan blivit ett stort turistmål, med många 


besökare, som växer varje år. Losgruvan behöver ekonomiskt stöd och 


uppmuntran från kommunen, likt Fågelsjö gammelgård som exempel.  


 


Eftersom besöksantalet har ökat är inte nuvarande septiktank på cirka 2 


kubikmeter tillräckligt stor." 


 


Motionären föreslår därför att Ljusdalshem ska ordna avloppet som idag inte 


uppfyller behovet samt snygga till parkeringen och asfaltera den sista biten 


till utflyktsmålet. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 28 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning.     


 


Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att motionären 


föreslår ett antal åtgärder till förbättring som gäller Losgruvan. 


 


Verksamheten regleras med ett arrendeavtal mellan Ljusdals kommun och 


föreningen Losgruvan. 
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Arbete pågår med att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa 


säkerhet och framkomlighet till gruvområdet.  


 


Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad. 


 


Arbetsutskottet föreslår 25 augusti 2022, § 115 att motionen ska anses 


besvarad. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 115 


Förslag till beslut 9 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 28 


Motion från Ulf Nyman (-) 4 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 185 Dnr 00197/2022  


Medborgarförslag gällande minnesgåvor till 
kommunanställda. Svar 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda har 


inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Jag tycker att ni verkligen borde ge människor som arbetat länge en chans 


att byta ut de tråkiga minnesgåvorna till köpmannacheckar istället. Folk har 


mer nytta av att köpa det de vill i Ljusdals butiker istället för en klocka som 


kommer att ligga i ett skåp och samla damm. 


 


Minnesgåvor är förlegat nu och många människor behöver något som ger 


nytta istället. Gör om detta regelverk så att det passar alla."   


 


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 94 att delegera 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen har lämnat medborgarförslaget till HR-enheten för 


yttrande. 


 


HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 


medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.  


           


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


anser att man som gåvomottagare ska få byta ut de gåvor som finns idag till 


något som är till mer nytta än de gåvor som delas ut idag. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande inte något att erinra mot 
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medborgarförslaget och ser positivt på att det finns flera alternativ att välja 


mellan.  


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles. 


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 136 att medborgarförslaget 


bifalles. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 28 september 2022, § 136 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 augusti 2022 


Yttrande från HR-enheten 23 augusti 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 94 


Medborgarförslag 1 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 186 Dnr 00207/2022  


Medborgarförslag med önskemål om alternativa 
minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för 


anställda i Ljusdals kommun har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"När kommunanställda jobbat i 25 år får de välja på guldhalsband, klocka 


med mera. Inte så tokiga saker, men väldigt opersonliga för många. Inte är 


dessa gåvor heller knutna till kommunen (det vill säga arbetsplatsen där man 


jobbat länge) vad jag känner till. 


 


Mitt förslag är därför: 


 


Låt ett av de val man gör vara ett "konst"-val. Ett val där man kan välja på 


olika lokala konstnärer beroende på vad man själv gillar; keramik/smide/ 


träslöjd/akvarell-/oljemålning/vävnad/….. 


 


Detta skulle kunna göras genom att kommunen knyter ett gäng konstnärer 


till detta, där konstnärerna vet att för en viss summa skulle de kunna skapa 


ett konstverk, gärna i dialog med den som ska få gåvan. Vilket minne detta 


skulle kunna bli!  


Ytterligare en fördel med mitt förslag är att de lokala konstnärerna gynnas 


dels av lite marknadsföring, dels ekonomiskt om 25-årsjubilaren väljer detta 


alternativ." 


   


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 96 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till HR-enheten för yttrande. 
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HR-chefen skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 


medborgarförslaget och föreslår att det ska bifallas.     


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslaget från 


medborgaren är att det ska finnas fler alternativ att välja på när det gäller 


minnesgåva efter 25 års tjänstgöring, t ex ett konstval där man kan göra ett 


val från lokala konstnärer. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig och föreslår att förslaget ska 


bifallas. 


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget bifalles.   


 


Arbetsutskottet föreslår 28 september 2022, § 137 att medborgarförslaget 


bifalles.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 187 Dnr 00103/2022  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 4 oktober 2022. 


            


Sammanfattningen omfattar 16 motioner och 32 medborgarförslag.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 oktober 2022 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 188 Dnr 00156/2022  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2022.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 31 augusti 2022 


Diagram antal dagar från beslut om särskilt boende 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 189 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


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


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


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


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


protokoll som är aktuella är: 


 


 


 Omsorgsnämnden 31 augusti 2022 och 23 september 2022 


 Utbildningsnämnden 22 september 2022 


 Samhällsservicenämnden 20 september 2022 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 


 Ljusdal Energi AB, styrelsemöte 3 maj 2022 och 30 augusti 2022 


samt ägarsamråd 26 augusti 2022 


 AB Ljusdalshem, styrelsemöte 31 augusti 2022 


 Samordningsförbund Gävleborg, styrelsemöte 2 september 2022           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt  


 







