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§ 93 Dnr 00119/2019  

Information om skolchefens entledigande 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om förloppet vid avskedandet 

av utbildningsförvaltningens chef Monica Hallquist. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 94 Dnr 00119/2019  

Information om rekryteringen av chef till enheten för 
strategisk hållbarhet 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om rekryteringen av chef 

till enheten för strategisk hållbarhet. 

 

Det var cirka 48 personer som sökte tjänsten och fyra externa och fyra 

interna sökande plockades ut. De externa sökande fick först genomgå 

telefonintervjuer som HR-enheten genomförde. En gallrades bort efter dessa 

intervjuer och sedan har sju intervjuer genomförts. 

 

Alla intervjugrupper samt facken är nu helt eniga om en huvudkandidat. 

Kandidaten ska genomgå personlighetstester och förhandlingar pågår.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 95 Dnr 00253/2019  

Styrmodell för Ljusdals kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Förslaget till styrmodell sänds på remiss till de politiska partierna.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 har 

kommunstyrelseförvaltningen framarbetat ett förslag till reviderad 

styrmodell samt förslag till nya målområden.  

 

Ljusdals kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om samverkan för 

Agenda 2030 med Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Utifrån 

detta är ett arbete enligt Agenda 2030 möjligt att använda som strategi i den 

reviderade styrmodellen samt att de föreslagna målområdena är möjliga att 

koppla till de globala målen i Agenda 2030. 

 

Beslut om kommunens nya målområden ska enligt plan fattas av 

kommunfullmäktige i november 2019.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Nya målområden antas. 

 

2. Ny styrmodell antas.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 2 oktober 2019 

Bilaga 1 och 2 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): förslaget till styrmodell ska sändas på remiss till de 

politiska partierna.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunkansliet  

Akt 
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§ 96 Dnr 00402/2018  

Glokala Sverige, ett Agenda 2030-projekt - information 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ansöker om deltagande i Glokala Sverige.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inbjuder kommuner att delta i en 

kommunikationssatsning för att stötta och stimulera ett arbete med Agenda 

2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Erbjudandet innebär 

främst tillgång till utbildningsinsatser och ett nationellt nätverk. Ansökan ska 

göras senast 1 december. 

 

Utbildningarna ligger väl i linje med det inledda arbetet med GSTC-

certifiering och därför föreslås kommunen ansöka om deltagande i Glokala 

Sverige. 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): kommunen ansöker om deltagande i Glokala Sverige.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 97 Dnr 00287/2019  

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen, 6 november 

2019, skriva fram ett förslag utifrån omsorgsnämndens beslut med 

tillägget att projektet ska vara klart 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Framtidens äldreboenden är egna bostäder av god kvalitet för äldre med 

omfattande behov av omsorg, vård och stimulans. Målsättningen med att 

erbjuda äldre att bo kvar hemma med hjälp och stöd innebär att fler äldre 

med omfattande behov bor hemma och de som flyttar in i ett vård- och 

omsorgsboende kräver stora resurser.  

 

När antalet invånare över 80 år ökar ökar antalet människor med 

demenssjukdom. Ljusdals kommun och omsorgsförvaltningen har utrett 

förutsättningar för att bygga nya bostäder för denna målgrupp i en förstudie. 

Förstudien visar på ett förslag på hur ett framtida demensboende kan se ut, 

både vad gäller kundernas krav och verksamhetens behov. Att tillhandahålla 

bra miljöer för äldre personer med kognitiva funktionsvariationer, till 

exempel olika demenssjukdomar är en utmaning i sig, framför allt i 

utformningen av lokaler. När vi bygger för äldre behöver vi också ta hänsyn 

till olika typer av hjälpmedel, där tjänster och produkter inom välfärdsteknik 

är en typ. Här kan det handla om att från början möjliggöra integrerade 

lösningar, till exempel för kommunikation, belysning, passagestyrning, 

medicinteknik och att ge möjlighet till ökad rörlighet inom byggnaden. Nu är 

lokallösningar inte hela svaret utan organisation, arbetsmetoder och 

värdegrund är lika viktiga samt att bygga så att vi hushåller med våra 

resurser.  

 

Omsorgsnämnden har i maj 2019 uppdragit till omsorgsförvaltningen att 

tillsätta en grupp bestående av politiker och tjänstemän för att uppdatera och 

genomlysa den förstudie som sedan tidigare är gjord. Gruppen har också 

lokaliserat och tittat på ett antal områden där ett eventuellt boende kan 

byggas. I omsorgsnämnden 6 maj 2019 röstades en prioritetsordning med 

förslag fram för vilken plats omsorgsnämnden önskar att vård- och 

omsorgsboendet kan byggas på. Första förslaget som röstades fram var 
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Östernäs och i andra hand Gärdeåsvägen. Omsorgsnämnden har även skickat 

en remiss till kommunchef, vd för Ljusdalshem, kommunala pensionärsrådet 

samt det lokala rådet för funktionshinderfrågor för att få synpunkter på 

placering. Omsorgsnämndens slutgiltiga prioritering kommer under hösten 

2019. Det är kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut om placering för 

ett eventuellt nytt vård- och omsorgsboende. 

 

Utifrån den statistik som idag finns har gruppen som arbetar med  förstudien 

också enats om att antalet platser i en nybyggnation ska uppgå till 60 platser. 

I det fortgående arbetet ska man titta på hur eventuella överflyttningar från 

andra boenden till det nya kan se ut, detta beror till stor del på när ett 

eventuellt boende kan stå klart. I den statistik som finns bör ett boende stå 

klart senast 2022-2023 för att möta den mängd av 80 år och äldre som då 

uppstår. 

 

Det finns idag ett antal frågor som måste besvaras för att arbetet ska 

fortsätta, såsom projektledare, resurser, beslut om var och när det kan 

byggas. Hur ska olika beslut fattas och var, vilka ska omsorgsförvaltningen 

samarbeta med och vem ska hålla ihop dessa frågor för hela kommunen? 

 

För att arbetet ska fortsätta i förvaltningen behöver omsorgsnämnden fatta 

beslut om att vilja bygga, få möjlighet att starta ett projekt med tillhörande 

resurser som till exempel ett byggkonto. Omsorgsnämnden skickar förslaget 

om att vilja bygga till kommunstyrelsen för vidare gemensam hantering i 

kommunen. 

 

Omsorgsnämnden föreslår  

 

1. Ett inriktningsbeslut om att det ska byggas ett nytt vård- och omsorgs-

boende i centralorten fattas. 

 

2. Det skapas ett projekt med projektmedel för att en sådan planering ska 

göras möjlig. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 september 2019 

Förstudie Särskilt boende för äldre 21 februari 2019 

Framtidens äldreboende 

Kommunchefens skrivelse 5 september 2019 

Ljusdalshems skrivelse 8 augusti 2019 

Visionsskiss Östernäs 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S): kommunchefen får i uppdrag att till nästa kommun-

styrelsesammanträde skriva fram ett förslag utifrån omsorgsnämndens 

beslut. 

 

Sören Görgård (C): bifall till förslaget med tillägget att det ska vara klart 

2022.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de båda yrkandena 

och finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen  

Kommunchefen 

Akt      

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

12(25) 

Datum 

2019-10-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 00265/2019  

Reglemente för krisledningsnämnd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglementet för krisledningsnämnden antas. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Ersättningsordningen i § 9 för nämndens ordförande ska förtydligas och 

även kommunstyrelsens andre vice ordförande ska stå med. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen 

ha en krisledningsnämnd. 

             

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledande politiska organ inför 

och i samband med om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.  

Reglementet är utökat sedan förra mandatperioden för att ännu tydligare 

klargöra krisledningsnämndens uppgifter, roll och samverkan med kris-

organisationen. Värt att notera är att i detta nya reglemente förslås att 

kommunstyrelsens arbetsutskott nu är krisledningsnämnd samt att kris-

ledningsnämnden sammanträder minst en gång per år i syfte att öva eller 

pröva sin krisledningsförmåga. Dessa båda förändringarna har framkommit 

efter erfarenheter från tidigare kriser i kommunen.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019 

Reglemente för krisledningsnämnden 4 oktober 2019 

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag, men 

ersättningsordningen i § 9 för nämndens ordförande ska förtydligas och även 

kommunstyrelsens andre vice ordförande ska stå med.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 

finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 99 Dnr 00265/2019  

Plan för hantering av extraordinära händelser 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Plan för hantering av extraordinära händelser fastställs hädanefter av 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan fastställdes 

av kommunfullmäktige 29 februari 2016, § 40.     

          

Ljusdals kommuns krisorganisation har förändrats. För att lättare kunna hålla 

den nya krisorganisationen och dess förbättringsarbete aktuellt och anpassat 

till Ljusdals kommuns krisarbetes behov, föreslås att detta dokument 

fastställs av kommunstyrelsen och inte som tidigare av kommunfullmäktige. 

Detta eftersom det inte är ett dokument som varken i Ljusdals kommuns 

struktur eller i överenskommelsen med MSB och SKL kräver kommun-

fullmäktiges beslut. I Överenskommelse om kommuners krisberedskap 

2019-2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) står att ”Planen för hantering 

av extraordinära händelser ska beslutas lägst av kommundirektören”.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 september 2019 

Plan för hantering av extraordinära händelser  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 100 Dnr 00110/2019  

Finansiering av ersättningsväg vid Hedenlundsvägen i 
Järvsö 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun avböjer Trafikverkets erbjudande om samupphandling 

och kommunal medfinansiering gällande gång- och cykelväg samt 

belysning vid Hedenlundsvägen i Järvsö.     

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket planerar att bygga en ny trafiklösning i korsningen väg 83 

(Turistvägen) och väg 696 (Rödmyravägen) i Järvsö. Detta innebär att 

korsningen som finns i dag ska få en ny utformning. Korsningen 

ska anpassas till lastbilstrafik och få ett norrgående vänstersvängsfält. 

Dessutom planeras det för gång- och cykelvägar och busshållplatser. 

Hedenlundsvägens utfart mot väg 83 kommer med anledning av detta att 

stängas. I samband med att korsningen byggs om bygger Trafikverket istället 

en ny utfart som ansluter till Stationsgatan.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 101 Dnr 00219/2018  

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030, RUS - 
information 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) visar hur vi vill att Gävleborg ska 

utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklings-

arbete i länet. Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är 

framtagen i bred samverkan mellan många olika aktörer i länet under ledning 

av Region Gävleborg. 

 

Förslaget är ute på remiss mellan 20 juni och 20 november 2019. 

 

En remissdialog ska hållas i Hudiksvall 18 oktober 2019. 

 

Regionerna har arrangerat framtidsdagar och lokala och regionala dialoger 

samt hämtat inspel i sociala media. 

 

En nulägesanalys har gjorts med utgångspunkt i ekonomisk social och 

miljömässig hållbarhet. Utvecklingsstrategin grundas på de 17 globala målen 

i Agenda 2030. 

 

Ledord 

 Öppet 

 Nytänkande 

 Hållbart 

 

Fyra målområden 

 Hållbara samhällen 

 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 

 Breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad 

 Ökad kunskap och innovation 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

17(25) 

Datum 

2019-10-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

4 strategiska nycklar 

 Ägarskap 

 Ledarskap 

 Samhandling 

 Utforskande 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 102 Dnr 00146/2019  

Information om Kosava och paketlösning 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Kosava  
 

Kosava står för Kommunal samordnad varuhantering. 

 

Det innebär att en simulering av data från kommunen görs för att se hur man 

kan samordna transporter och vilka effekter det får. 

 

Ljusdals kommun har deltagit i en förstudie och där tittade man främst på 

transport av livsmedel, kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial i 

omsorgen. Leveransfönstret var vardagar mellan klockan 7-15. 

 

När man jämför samordnad varudistribution med fri leverans finner man att 

det blir väldigt många fler kilometer om man väljer fri leverans. 

 

3-4 fordon skulle behövas beroende om man tar med Los eller inte. 

 

Fyra förutsättningar behöver vara uppfyllda för att det ska gå att arbeta med 

Kosava: 

 E-handel behövs (det har vi inte) 

 Nytt livsmedelsavtal (lång tid tills nytt avtal ska skrivas) 

 Ny samverkan Upphandling Hälsingland (osäkerhet råder just nu) 

 Bygga upp inköpsorganisationen (arbetet pågår just nu) 

 

Projektet har avslutats, men det går att ta upp vid ett senare tillfälle. 

 

Effektiva pakettransporter Ramsjö-Losmodellen 

 

Modellen handlar om hur man kan lösa transporter när det kommersiella 

näringslivet inte längre vill köra. Upprinnelsen var att Arla inte ville leverera 

mjölk till Los och Ramsjö. 
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SNX Transport tog på sig att samordna transporter till Los och Ramsjö, även 

för Postnord med flera. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 103 Dnr 00069/2019  

Information om ärenden på Hälsingerådet:  
Samverkan i Hälsingland - HR-system 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om ett ärende som har 

diskuterats på Hälsingerådet. Planer finns på samverkan i Hälsingland med 

gemensamt HR-system. 

 

Tanken är att inriktningsbeslut ska fattas i varje kommun och sen ska man 

arbeta med verkställighet. 

 

Målet är att ha ett system som gör det möjligt att arbetet kan utföras var som 

helst i Hälsingland och det ska kunna styras av nyckeltal. 

 

Planen finns också på att utreda vilka möjligheterna är att samverka inom 

bygg-, miljö- och bostadsanpassningsområdet (myndighetsutövning). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 104 Dnr 00284/2019  

Delårsrapport Inköp Gävleborg per augusti 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per  

31 augusti 2019. Förslaget är att informationen noteras till protokollet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 oktober 2019 

Delårsrapport 7 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 105 Dnr 00133/2019  

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde 
sänkas för boende utanför tätorterna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. 

Förslagsställaren vill att kommunalskatten sänks för boende utanför 

tätorterna så att man betalar mindre kommunalskatt när man bor på 

landsbygden kontra i tätorten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 53 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande det inte finns lagstöd för differentierad 

kommunalskatt och att medborgarförslaget därför bör avslås. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Som 

kommunchefen skriver i sitt yttrande finns inget lagstöd för differentierad 

kommunalskatt.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen ordförandes förslag 4 oktober 2019 

Kommunchefens yttrande 23 juli 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, 53 

Medborgarförslag 23 mars 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 106 Dnr 00162/2019  

Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i 
Backa, Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det tas med i framtida 

planeringsunderlag för gata- och parkenheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal har 

inlämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 82 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. Nämnden 

skriver att på grund av den mycket begränsade parkbudget som finns inom 

förvaltningen gjordes för 9 år sedan en översyn av kommunens lekplatsinne-

hav. Lekplatserna var i många fall mycket slitna, eftersom medel saknats till 

upprustning. Skötseln av dem var också eftersatt eftersom personalen inte 

hann med driften. 

 

Beslut togs då att genomföra en upprustning av ett antal, strategiskt 

placerade lekplatser och att riva återstående. Sedan dess har enheten 

Gata/Park arbetat målmedvetet med detta, inom ordinarie investeringsram. 

Idag finns endast två lekplatser som inte genomgått en upprustning och 

lekplatserna sköts på ett tillfredsställande sätt så att barnens säkerhet inte 

riskeras. 

 

Samhällsserviceförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns investerings-

medel eller utrymme inom driftpersonalstyrkan att anlägga och sköta 

ytterligare en lekplats.           
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsservice-

nämnden föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till 

nuvarande budget för investering och driftpersonal. Dock är förslaget i sig 

bra, Backa är ett område med många barnfamiljer och en attraktiv plats att 

bo på. Han anser att detta område bör vara med i planeringen inför framtida 

nyetableringar av lekplatser i Ljusdals kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019 

Samhällsservicenämndens yttrande 14 augusti 2019, § 115 

Samhällsserviceförvaltningens 3 juni 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, § 82 

Medborgarförslag 15 april 2019 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens 

ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 107 Dnr 00223/2019  

Medborgarförslag om framtiden för museets gamla 
lokaler 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om framtiden för museets gamla lokaler har lämnats in 

till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren vill att den gamla museibyggnaden ska vara en filial till 

nuvarande museum och användas till utställningar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 98 att delegera medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beslut.             

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen just 

har antagit en ny detaljplan för museiområdet som möjliggör försäljning av 

dessa fastigheter. Ljusdals kommun har inte för avsikt att äga lokaler vi inte 

har verksamhet i.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 juli 2019, § 98 

Medborgarförslag och kompletteringar 14 juni 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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