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§ 28 Dnr 00004/2023  

Information från kommunchefen 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs- detaljplanering pågår. Ett initiativärende har väckts vid 

dagens sammanträde om att upphäva kommunstyrelsens tidigare 

beslut om att bygga demensboende på Östernäs. Detta beslut behöver 

inväntas. Detaljplanearbetet kommer att underlättas om beslutet 

upphävs. Ska det vara en eller flera detaljplaner är en fråga som 

måste utredas.  

 

 Timmerterminal- marken vid golfbanan är köpt, den första 

pusselbiten är klar. Ett möte med golfklubben och Trafikverket har 

varit. I nästa vecka träffar kommunen skogsnäringen.  

 

 Lars Molin (M) frågar om det finns något datum satt för flytt av 

 timmerterminalen? Kommunchefen svarar att kommunen, 

 Trafikverket och skogsnäringen behöver ha ett möte för att diskutera 

 gemensam målbild samt vilka steg som behöver för att nå dit. 

 Kommunstyrelsen behöver fatta beslut. 

 

 Hälsingerådet- 22-23 februari. Verksamhetsplanerna ska diskuteras, 

vad ska rådet fokusera på? Vad ska utvecklingskontoret göra? 

Kommunchefen är delaktig i arbetet att leda utvecklingskontoret 

framåt. 

 

 Lars Molin (M) frågar om gemensam lön Hälsingland, ser vi 

 fortfarande att samarbetet leder till effektiviseringar? Kommunchefen 

 svarar att det ser vi. Gemensam IT är en annan stor fråga, den 

 kommer inte att bli så mycket billigare, men mycket bättre. Bland 

 annat ur säkerhetssynpunkt.  
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 Hallarna Älvvallen- medborgardialog. Både med utvalda grupper och 

öppen dialog med allmänheten. Svar på geologisk undersökning 

kommer i mitten av februari. 

 

 Jonas Rask Samuelsson (C) frågar varför finns inte föreningarna med 

 i medborgardialogen om hallarna. Kommunchefen svarar att han 

 återkommer med svar på denna fråga. 

 

 Fiskodling Bränta- företaget har nu betalat markanvisningsavgiften. 

 

 Roger Kastman (KD) vill att företaget kommer till kommunstyrelsen 

 och presenterar sin idé. Lars Molin (M) anser att kontakt måste 

 upprättas med bolaget via näringslivschefen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 februari 2023 

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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§ 29 Dnr 00074/2023  

Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Årsredovisning 2022 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen som nämnd redovisar ett positivt resultat om 1 045 000 

kronor för verksamhetsår 2022.  

 

De största positiva avvikelserna återfinns inom Verksamhetsstöd, Ekonomi 

och inköp samt IT-enheten och de största underskotten finns inom Enheten 

för strategisk och hållbar utveckling samt Stenegård. I Enheten för strategisk 

och hållbar utveckling har vi återfört kostnader som initialt planerades 

bokföras inom olika projekt och det är kostnader som –för enheten- är av 

engångskaraktär. Dessa kostnader är för kommande år budgeterade i olika 

projekt som finanserias av statsbidrag.  

 

I årsredovisningen för investeringsbudgeten för 2022 redovisas en positiv 

avvikelse om 36 261 000 kronor. Dessa föreslår förvaltningen ska överföras 

till år 2023 då det är investeringar och projekt som fortsätter under 

kommande år. 

 

I årsredovisningen av verksamhetsplanen för 2022 (tertialrapport 3) framgår 

att det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete under verksamhetsåret 

samtidigt som kommunstyrelseförvaltningen ansvarat för arbetet med både 

pandemin i början av 2022 och sedermera även arbetet till följd av kriget i 

Ukraina och dess konsekvenser. Förvaltningen har även ansvarat för och 

genomfört valet 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 

Bokslut 2022 investering 

Bokslut 2022 drift 

Tertialrapport 3 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (S): Årsredovisning 2022 godkänns.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 30 Dnr 00072/2023  

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 

internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 

en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 31 januari 2023 

Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 

Yrkanden 

Lena Svahn (S) och Lars Molin (M): Kommunstyrelsens internkontrollplan 

för 2023 godkänns.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga enhetschefer KSF (protokoll och interkontrollplan) 
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§ 31 Dnr 00017/2023  

Hållbarhetskonferens 2023 - budget 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Projektet Järvsö Sustainable Tourism Summit medfinansieras med  

 1 000 000 kronor samt med arbetstid motsvarande 300 000 kronor för 

 kommunens tjänstepersoner. 

  

2.  Till medfinansieringen tas 500 000 kronor från kommunstyrelsens 

 utvecklingsreserv och 500 000 kronor ur befintliga projektmedel inom 

 kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har tidigt identifierat hållbar turism som viktig prioritering 

för kommunens företag. Nästa naturliga steg är att samla den kunskap som 

finns kring hållbar turistutveckling i kommunen och ge besöksnäringens 

parter – näringsliv, civilsamhälle, offentlighet – möjlighet att utbyta 

erfarenheter och snabba på omställning till ett mer hållbart samhälle.  

 

En konferens, med nordiskt fokus och i samverkan med nationella och 

regionala myndigheter, skulle bidra till att sätta kommunen på kartan och 

säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i framkant gällande hållbar 

turismutveckling.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 5 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 23 januari 2023 

Budget - hållbarhetskonferens 23 januari 2023 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Lena Svahn (S), Kristoffer Kavallin (MP), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Jonny Mill (LB) och Roger Kastman (KD): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

ESHU 

Ekonomienheten (CB) 
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§ 32 Dnr 00310/2018  

Reviderat avtal inköpssamverkan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Det reviderade avtalet för inköpssamverkan godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2020 samverkar kommunerna i Hälsingland i en inköpssamverkan, 

kallad Inköpssamverkan Mitt. 2021 blev även Älvkarleby kommun en del av 

samverkan i Inköpssamverkan Mitt och samverkansavtalet reviderades för 

att möjliggöra Älvkarlebys deltagande. Inköpssamverkan har nu pågått några 

år och mycket av praktiska rutiner och samarbetsformer har växt fram.  

 

Under detta år har det på uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland arbetats 

med en översyn av det befintliga avtalet för att avtalet bättre ska vara 

anpassat efter det sätt som inköpssamverkan utformats.  

 

Ett område där det föreslås en förändring är i § 7 Organisering, där det 

tidigare fanns tre grupperingar, Kommunchefsgrupp, Styrgrupp och 

Inköpssamordnargrupp föreslås det nu bli två grupperingar, Styrgrupp och 

Inköpschefsgrupp.  

 

§ 5 Överenskommelse, för att underlätta hanteringen i de upphandlingar som 

kan resultera i väldigt många avtal möjliggörs med detta förslag att en av 

kommunerna i samverkan har rollen som inköpscentral. Detta arbetssätt gör 

att den administrativa hanteringen minskar avsevärt för de fåtal 

upphandlingar som kan bli aktuella, den part som agerar inköpscentral kan 

då teckna avtal i eget namn och övriga kommuner och bolag blir 

avropsberättigade.  

 

§ 6 Parternas åtaganden, i uppstarten av inköpssamverkan tydliggjordes 

många åtaganden under denna paragraf, nu när inköpssamverkan fungerat 

några år behöver flera av dessa åtaganden inte vara med i avtalet. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2025, § 7 

Kommunstyrelsens skrivelse 16 januari 2023 

Förslag - Reviderat avtal för inköpssamverkan 16 januari 2023 

Avtal för inköpssamverkan, reviderat 22 februari 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Inköpssamverkan Mitt 

Ekonomi- och inköp 
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§ 33 Dnr 00413/2022  

Anbud gällande köp av del av fastigheten Öje 11:21 i 
Järvsö (nedanför JBP Hotell) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun säljer del av Öje 11:21 till Järvsö Bergscykel Park AB 

 för 500 000 kronor enligt anbud.    

Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Öje 11:21 i Järvsö har enligt kommunstyrelsens beslut, 13 

oktober 2022, § 178, lagts ut till försäljning via anbud.  

 

Efter utgången anbudstid har ett anbud kommit in, det är ägare till grann-

fastigheten, Järvsö Bergscykel Park AB, som har kommit in med ett anbud 

på marken om 500 000 kronor. Syftet med köpet är att utveckla befintlig 

verksamhet då de är trångbodda. 

 

Järvsö Bergscykel Park AB arrenderar Järvsöbackens sittliftar och mark 

sommartid och har utvecklat downhillcyklingen i Järvsö. På den egna 

fastigheten Öje 8:42 driver de i dag hotell, restaurang, cykeluthyrning och 

shop samt har utrymmen för den maskinpark som behövs för underhåll av 

lederna. 

 

Markköpet kommer dels att vara till nytta för företagets befintliga verk-

samhet men de kommer även att ha möjlighet till utveckling framåt vilket 

hjälper till att uppfylla Ljusdals kommuns prioriterade mål  ”Ljusdal ska ha 

ett blomstrande företagsklimat” vilket ligger under agenda 2030 mål 8 

”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 4 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 december 2022 

Översiktlig kartbild 4 januari 2023 

Kartbilaga 4 januari 2023 
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M), Jonas Rask Samuelsson (C) och Lena 

Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

NEX för verkställande 

Järvsö Bergscykel Park AB 

Ekonomienheten (CB) 
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§ 34 Dnr 00163/2022  

Förfrågan om köp av del av Järvsö Kyrkby 23:2  

Kommunstyrelsen  beslutar 

   

1. Ljusdals kommun säljer del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 enligt 

bilagd karta för 2 600 000 kronor till Järvsö Syd AB.  

 

2. Överlåten mark regleras till köparens fastighet Järvsö Kyrkby 23:123. 

 Fastighetsregleringen beställs av Ljusdals kommun och betalas av Järvsö 

 Syd AB.       

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Syd AB har inkommit med en ansökan om att få köpa de parkeringar 

och mellanliggande naturmark som kommunen äger vid Järvsö Syd. Det 

handlar om totalt sex parkeringsytor med naturmark/skogsmark mellan. 

Syftet med köpet är att Järvsö Syd AB önskar ha en långsiktig rådighet över 

marken för att ha möjlighet att se över parkeringsbehov men även för 

framtida exploatering.  

 

En privatperson har inkommit med en projektidé som rör delar av den mark 

som Järvsö Syd önskar köpa. Projektidén innebär i korthet att kommunen 

initierar en planändring som ger möjlighet att bebygga de naturområden som 

i dag ligger mellan parkeringarna, detta skulle enligt förslaget ge 25 - 30 hus 

med 125 till 150 bäddar. De nya husen skulle enligt förslaget nyttja befintlig 

väg och parkeringar. 

 

Samtal har förts med båda intressenterna och förvaltningen har även tittat på 

den belastning som redan i dag är på parkeringarna. Som vi ser det kommer 

ytterligare boenden, utan att hela området ses över, att överbelasta den 

parkeringskapacitet som finns i dag. Järvsö Syd AB förestår de verksamheter 

som redan i dag är beroende av att parkeringarna fungerar. Deras förfrågan 

innebär att hela området ses över i en ny detaljplan innan en eventuell 

framtida exploatering av området och vi menar därför att deras förfrågan är 

att föredra av de två. 

 

Kommunen har inget eget intresse av att inneha parkeringsmark som nyttjas 

av besökarna till verksamheterna på Järvsö Syd medan verksamheterna har 

nytta av att äga marken, dels för att redan i dag ha möjlighet att ta ett bättre 
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grepp över parkeringssituationen och dels för framtida möjlighet att utveckla 

sina verksamheter. 

 

Elljusspåret i Järvsö utgår från området vid den nedersta parkeringen, 

förvaltningen föreslår att den parkeringen till större del undantas från 

markköpet i dagsläget. En ny bedömning kan göras i en eventuell framtida 

planprocess.  

 

För att beräkna priset på marken har förvaltningen tittat på kostnader för att 

göra en grusparkering, tidigare försäljningar och värderingar. Ett beräknat 

värde på 400 kronor per kvadratmeter för planlagd färdigställd grusparkering 

och 43 kronor per kvadratmeter för mark som är planlagd som naturmark 

och i dag inte iordningsställd ger ett totalt försäljningspris om 2 600 000 

kronor.  

 

Förslaget är att kommunen säljer fem av de sex parkeringarna samt den 

mellanliggande naturmarken för 2 600 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 175 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 november 2022 

Önskemål från Järvsö Syd 9 maj 2022 

Projektidé med bilagor från privatperson 5 maj 2022  

Yrkanden 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M) och Roger Kastman 

(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Järvsö Syd AB 

Privatperson 

NEX för verkställande 

Ekonomienheten (CB) 
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§ 35 Dnr 00010/2023  

Val av representant och ersättare till Partnerskapet 
Atlantbanan, styrgrupp och rådslag, mandatperioden 
2023-2026 (1+1) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Pernilla Färlin (M) väljs till representant. 

 

2. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 

Val av representant och ersättare till Atlantbanan ska göras.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Pernilla 

Färlin (M) till representant och Jonas Rask Samuelsson till ersättare. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Atlantbanan 
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§ 36 Dnr 00084/2023  

Val av revisor till Olof Erikssons i Rångstra 
Gåvomedelsfond år 2023-2026 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Jan Hedlund (LB) väljs till revisor till Olof Erikssons i Rångstra 

 Gåvomedelsfond. 

Sammanfattning av ärendet 

Val av revisor till Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond för åren 2023-

2026 ska göras. 

 

Revisorerna har föreslagit Jan Hedlund (LB) till revisor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Jan Hedlund 

Förtroendemannaregister 

Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
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§ 37 Dnr 00002/2023  

Delegationsbeslut 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 1-4. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 februari 2022 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 38 Dnr 00003/2023  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2023 

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 25 januari 2023 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 10 och 24 januari 2023 

 Utbildningsnämnden 26 januari 2023 

 Samhällsservicenämnden 17 januari 2023 

 Protokoll Ljusdalshem 21 december 2022 

 Minnesanteckningar från ägarsamråd med Ljusdal Energi 22 

december 2022 

 Minnesanteckningar från ägarsamråd med Ljusdalshem 15 december 

2022 

 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 27 oktober 2022 

 Minnesanteckningar Näringslivsforum 26 januari 2023           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 39 Dnr 00005/2023  

Information om arbetet som äldrekonsulent 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Anhörigkonsulent Anna Franzén informerar om sitt uppdrag.  

 

Vad gör äldrekonsulenten? 

 

 Är behjälplig för alla äldre oavsett ålder 

 Uppsökande verksamhet för 80+ 

 Är en länk till andra funktioner i kommunen och samhället 

 Nätverkar med andra samhällsaktörer 

 Ordna mötesplatser  

 Servicetelefonen för äldre vardagar kl 8-12 

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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§ 40 Dnr 00287/2019  

Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 
omsorgsboende 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens beslut från den 1 oktober 2020 § 146 upphävs. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 

 upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  

 

3.  Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade 

 skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) väcker ett initiativärende: 

 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska nå målet att vara 

20 000 invånare 2030. För att detta ska förverkligas behöver en rad parallella 

aktiviteter genomföras. Redan idag finns intresserade företag som vill 

etablera sig på Östernäs och det är därför viktigt att vi så snabbt som möjligt 

tar fram planer som gör att företagen kan inleda etableringar på Östernäs. 

Det är genom att företag växer, nyanställer samt att nya företag etablerar sig 

i Ljusdal som KF:s mål nås. 

 

Det är samtidigt viktigt att nya bostäder som hyres- och bostadsrätter 

planeras för att byggas på Östernäs. Genom att planera det nya demens-

boendet på annan plats än Östernäs, snabbas processer upp med såväl 

företagsetableringar som demensboende. 

 

I skrivelsen föreslås att  

 

1.  Kommunstyrelsens beslut från 1 oktober 2020, § 146 upphävs. 

2.  Ett nytt vård- och omsorgsboende ska projekteras och upphandlas utifrån 

 en tillbyggnad av Tallnoret. 

3.  Omsorgsnämndens yttrande ska beaktas i det fortsatta arbetet. 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 7 februari 2023 

Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 146 

Yrkanden 

Lena Svahn (S): Bifall till punkt 1 om att upphäva kommunstyrelsens beslut 

från 1 oktober 2020, § 146. 

 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för en upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  

 

Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade 

skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Ajournering begärs. Eter tio minuter återupptas förhandlingen. 

 

Pernilla Färlin (M): Bifall till Lena Svahns ändringsyrkanden gällande punkt 

2 och 3.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva 

kommunstyrelsens beslut 1 oktober 2020, § 146. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande om att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

en upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande om att underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat 

utformade skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för 

yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Omsorgsnämnden för kännedom 
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Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 9 februari 2023 klockan 08:30-12:10 


Beslutande Ledamöter 


Pernilla Färlin (M), Ordförande 


Jens Furuskog (SD) tjg ersättare istället för Henrik Karlström (SD) 


Lena Svahn (S), 2:e vice ordförande 


Lars Molin (M) 


Maud Jonsson (L) tjg ersättare istället för Henrik Estander (L) 


Jonny Mill (LB) 


Roger Kastman (KD) 


Iréne Jonsson (S) 


Jonas Rask Samuelsson (C) 


Anna-Karin Zachrisson (C) 


Kristoffer Kavallin (MP) 


 
 Ersättare 


Kjell Israelsson (M) 


Sven Persson (SD) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


Ove Schönning (S) 


Solange Nordh (C) 


Karin Jansson (MP) 


 
Övriga deltagande Controller Clara Bergius § 29-30 


Äldrekonsulent Anna Franzén § 39 


Kommunchef Nicklas Bremefors 


Biträdande kommunchef Mikael Björk 


Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
Utses att justera Lena Svahn (S) 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-02-14 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 28-40 


 Karin Höglund   


 Ordförande 


   


 Pernilla Färlin   


 Justerare 


   


 Lena Svahn   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunstyrelsen  


Sammanträdesdatum 2023-02-09 


Datum för anslags uppsättande 2023-02-15 


Datum för anslags nedtagande 2023-03-02 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Karin Höglund  
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§ 28 Dnr 00004/2023  


Information från kommunchefen 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs- detaljplanering pågår. Ett initiativärende har väckts vid 


dagens sammanträde om att upphäva kommunstyrelsens tidigare 


beslut om att bygga demensboende på Östernäs. Detta beslut behöver 


inväntas. Detaljplanearbetet kommer att underlättas om beslutet 


upphävs. Ska det vara en eller flera detaljplaner är en fråga som 


måste utredas.  


 


 Timmerterminal- marken vid golfbanan är köpt, den första 


pusselbiten är klar. Ett möte med golfklubben och Trafikverket har 


varit. I nästa vecka träffar kommunen skogsnäringen.  


 


 Lars Molin (M) frågar om det finns något datum satt för flytt av 


 timmerterminalen? Kommunchefen svarar att kommunen, 


 Trafikverket och skogsnäringen behöver ha ett möte för att diskutera 


 gemensam målbild samt vilka steg som behöver för att nå dit. 


 Kommunstyrelsen behöver fatta beslut. 


 


 Hälsingerådet- 22-23 februari. Verksamhetsplanerna ska diskuteras, 


vad ska rådet fokusera på? Vad ska utvecklingskontoret göra? 


Kommunchefen är delaktig i arbetet att leda utvecklingskontoret 


framåt. 


 


 Lars Molin (M) frågar om gemensam lön Hälsingland, ser vi 


 fortfarande att samarbetet leder till effektiviseringar? Kommunchefen 


 svarar att det ser vi. Gemensam IT är en annan stor fråga, den 


 kommer inte att bli så mycket billigare, men mycket bättre. Bland 


 annat ur säkerhetssynpunkt.  
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 Hallarna Älvvallen- medborgardialog. Både med utvalda grupper och 


öppen dialog med allmänheten. Svar på geologisk undersökning 


kommer i mitten av februari. 


 


 Jonas Rask Samuelsson (C) frågar varför finns inte föreningarna med 


 i medborgardialogen om hallarna. Kommunchefen svarar att han 


 återkommer med svar på denna fråga. 


 


 Fiskodling Bränta- företaget har nu betalat markanvisningsavgiften. 


 


 Roger Kastman (KD) vill att företaget kommer till kommunstyrelsen 


 och presenterar sin idé. Lars Molin (M) anser att kontakt måste 


 upprättas med bolaget via näringslivschefen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 februari 2023 


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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§ 29 Dnr 00074/2023  


Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Årsredovisning 2022 godkänns 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen som nämnd redovisar ett positivt resultat om 1 045 000 


kronor för verksamhetsår 2022.  


 


De största positiva avvikelserna återfinns inom Verksamhetsstöd, Ekonomi 


och inköp samt IT-enheten och de största underskotten finns inom Enheten 


för strategisk och hållbar utveckling samt Stenegård. I Enheten för strategisk 


och hållbar utveckling har vi återfört kostnader som initialt planerades 


bokföras inom olika projekt och det är kostnader som –för enheten- är av 


engångskaraktär. Dessa kostnader är för kommande år budgeterade i olika 


projekt som finanserias av statsbidrag.  


 


I årsredovisningen för investeringsbudgeten för 2022 redovisas en positiv 


avvikelse om 36 261 000 kronor. Dessa föreslår förvaltningen ska överföras 


till år 2023 då det är investeringar och projekt som fortsätter under 


kommande år. 


 


I årsredovisningen av verksamhetsplanen för 2022 (tertialrapport 3) framgår 


att det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete under verksamhetsåret 


samtidigt som kommunstyrelseförvaltningen ansvarat för arbetet med både 


pandemin i början av 2022 och sedermera även arbetet till följd av kriget i 


Ukraina och dess konsekvenser. Förvaltningen har även ansvarat för och 


genomfört valet 2022.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 


Bokslut 2022 investering 


Bokslut 2022 drift 


Tertialrapport 3 2022 
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Yrkanden 


Lena Svahn (S): Årsredovisning 2022 godkänns.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 30 Dnr 00072/2023  


Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämnderna har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 


internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 


en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 


kontrollsystemet inom nämndens verksamheter.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 31 januari 2023 


Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 


Yrkanden 


Lena Svahn (S) och Lars Molin (M): Kommunstyrelsens internkontrollplan 


för 2023 godkänns.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga enhetschefer KSF (protokoll och interkontrollplan) 
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§ 31 Dnr 00017/2023  


Hållbarhetskonferens 2023 - budget 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Projektet Järvsö Sustainable Tourism Summit medfinansieras med  


 1 000 000 kronor samt med arbetstid motsvarande 300 000 kronor för 


 kommunens tjänstepersoner. 


  


2.  Till medfinansieringen tas 500 000 kronor från kommunstyrelsens 


 utvecklingsreserv och 500 000 kronor ur befintliga projektmedel inom 


 kommunstyrelsens budgetram. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har tidigt identifierat hållbar turism som viktig prioritering 


för kommunens företag. Nästa naturliga steg är att samla den kunskap som 


finns kring hållbar turistutveckling i kommunen och ge besöksnäringens 


parter – näringsliv, civilsamhälle, offentlighet – möjlighet att utbyta 


erfarenheter och snabba på omställning till ett mer hållbart samhälle.  


 


En konferens, med nordiskt fokus och i samverkan med nationella och 


regionala myndigheter, skulle bidra till att sätta kommunen på kartan och 


säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i framkant gällande hållbar 


turismutveckling.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 5 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 23 januari 2023 


Budget - hållbarhetskonferens 23 januari 2023 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Lena Svahn (S), Kristoffer Kavallin (MP), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Jonny Mill (LB) och Roger Kastman (KD): Bifall till 


arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


ESHU 


Ekonomienheten (CB) 
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§ 32 Dnr 00310/2018  


Reviderat avtal inköpssamverkan 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Det reviderade avtalet för inköpssamverkan godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Sedan 2020 samverkar kommunerna i Hälsingland i en inköpssamverkan, 


kallad Inköpssamverkan Mitt. 2021 blev även Älvkarleby kommun en del av 


samverkan i Inköpssamverkan Mitt och samverkansavtalet reviderades för 


att möjliggöra Älvkarlebys deltagande. Inköpssamverkan har nu pågått några 


år och mycket av praktiska rutiner och samarbetsformer har växt fram.  


 


Under detta år har det på uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland arbetats 


med en översyn av det befintliga avtalet för att avtalet bättre ska vara 


anpassat efter det sätt som inköpssamverkan utformats.  


 


Ett område där det föreslås en förändring är i § 7 Organisering, där det 


tidigare fanns tre grupperingar, Kommunchefsgrupp, Styrgrupp och 


Inköpssamordnargrupp föreslås det nu bli två grupperingar, Styrgrupp och 


Inköpschefsgrupp.  


 


§ 5 Överenskommelse, för att underlätta hanteringen i de upphandlingar som 


kan resultera i väldigt många avtal möjliggörs med detta förslag att en av 


kommunerna i samverkan har rollen som inköpscentral. Detta arbetssätt gör 


att den administrativa hanteringen minskar avsevärt för de fåtal 


upphandlingar som kan bli aktuella, den part som agerar inköpscentral kan 


då teckna avtal i eget namn och övriga kommuner och bolag blir 


avropsberättigade.  


 


§ 6 Parternas åtaganden, i uppstarten av inköpssamverkan tydliggjordes 


många åtaganden under denna paragraf, nu när inköpssamverkan fungerat 


några år behöver flera av dessa åtaganden inte vara med i avtalet. 
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2025, § 7 


Kommunstyrelsens skrivelse 16 januari 2023 


Förslag - Reviderat avtal för inköpssamverkan 16 januari 2023 


Avtal för inköpssamverkan, reviderat 22 februari 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Inköpssamverkan Mitt 


Ekonomi- och inköp 
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§ 33 Dnr 00413/2022  


Anbud gällande köp av del av fastigheten Öje 11:21 i 
Järvsö (nedanför JBP Hotell) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun säljer del av Öje 11:21 till Järvsö Bergscykel Park AB 


 för 500 000 kronor enligt anbud.    


Sammanfattning av ärendet 


Del av fastigheten Öje 11:21 i Järvsö har enligt kommunstyrelsens beslut, 13 


oktober 2022, § 178, lagts ut till försäljning via anbud.  


 


Efter utgången anbudstid har ett anbud kommit in, det är ägare till grann-


fastigheten, Järvsö Bergscykel Park AB, som har kommit in med ett anbud 


på marken om 500 000 kronor. Syftet med köpet är att utveckla befintlig 


verksamhet då de är trångbodda. 


 


Järvsö Bergscykel Park AB arrenderar Järvsöbackens sittliftar och mark 


sommartid och har utvecklat downhillcyklingen i Järvsö. På den egna 


fastigheten Öje 8:42 driver de i dag hotell, restaurang, cykeluthyrning och 


shop samt har utrymmen för den maskinpark som behövs för underhåll av 


lederna. 


 


Markköpet kommer dels att vara till nytta för företagets befintliga verk-


samhet men de kommer även att ha möjlighet till utveckling framåt vilket 


hjälper till att uppfylla Ljusdals kommuns prioriterade mål  ”Ljusdal ska ha 


ett blomstrande företagsklimat” vilket ligger under agenda 2030 mål 8 


”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 4 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 december 2022 


Översiktlig kartbild 4 januari 2023 


Kartbilaga 4 januari 2023 
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Yrkanden 


Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M), Jonas Rask Samuelsson (C) och Lena 


Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


NEX för verkställande 


Järvsö Bergscykel Park AB 


Ekonomienheten (CB) 
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§ 34 Dnr 00163/2022  


Förfrågan om köp av del av Järvsö Kyrkby 23:2  


Kommunstyrelsen  beslutar 


   


1. Ljusdals kommun säljer del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 enligt 


bilagd karta för 2 600 000 kronor till Järvsö Syd AB.  


 


2. Överlåten mark regleras till köparens fastighet Järvsö Kyrkby 23:123. 


 Fastighetsregleringen beställs av Ljusdals kommun och betalas av Järvsö 


 Syd AB.       


Sammanfattning av ärendet 


Järvsö Syd AB har inkommit med en ansökan om att få köpa de parkeringar 


och mellanliggande naturmark som kommunen äger vid Järvsö Syd. Det 


handlar om totalt sex parkeringsytor med naturmark/skogsmark mellan. 


Syftet med köpet är att Järvsö Syd AB önskar ha en långsiktig rådighet över 


marken för att ha möjlighet att se över parkeringsbehov men även för 


framtida exploatering.  


 


En privatperson har inkommit med en projektidé som rör delar av den mark 


som Järvsö Syd önskar köpa. Projektidén innebär i korthet att kommunen 


initierar en planändring som ger möjlighet att bebygga de naturområden som 


i dag ligger mellan parkeringarna, detta skulle enligt förslaget ge 25 - 30 hus 


med 125 till 150 bäddar. De nya husen skulle enligt förslaget nyttja befintlig 


väg och parkeringar. 


 


Samtal har förts med båda intressenterna och förvaltningen har även tittat på 


den belastning som redan i dag är på parkeringarna. Som vi ser det kommer 


ytterligare boenden, utan att hela området ses över, att överbelasta den 


parkeringskapacitet som finns i dag. Järvsö Syd AB förestår de verksamheter 


som redan i dag är beroende av att parkeringarna fungerar. Deras förfrågan 


innebär att hela området ses över i en ny detaljplan innan en eventuell 


framtida exploatering av området och vi menar därför att deras förfrågan är 


att föredra av de två. 


 


Kommunen har inget eget intresse av att inneha parkeringsmark som nyttjas 


av besökarna till verksamheterna på Järvsö Syd medan verksamheterna har 


nytta av att äga marken, dels för att redan i dag ha möjlighet att ta ett bättre 
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grepp över parkeringssituationen och dels för framtida möjlighet att utveckla 


sina verksamheter. 


 


Elljusspåret i Järvsö utgår från området vid den nedersta parkeringen, 


förvaltningen föreslår att den parkeringen till större del undantas från 


markköpet i dagsläget. En ny bedömning kan göras i en eventuell framtida 


planprocess.  


 


För att beräkna priset på marken har förvaltningen tittat på kostnader för att 


göra en grusparkering, tidigare försäljningar och värderingar. Ett beräknat 


värde på 400 kronor per kvadratmeter för planlagd färdigställd grusparkering 


och 43 kronor per kvadratmeter för mark som är planlagd som naturmark 


och i dag inte iordningsställd ger ett totalt försäljningspris om 2 600 000 


kronor.  


 


Förslaget är att kommunen säljer fem av de sex parkeringarna samt den 


mellanliggande naturmarken för 2 600 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2022, § 175 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 november 2022 


Önskemål från Järvsö Syd 9 maj 2022 


Projektidé med bilagor från privatperson 5 maj 2022  


Yrkanden 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M) och Roger Kastman 


(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Järvsö Syd AB 


Privatperson 


NEX för verkställande 


Ekonomienheten (CB) 
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§ 35 Dnr 00010/2023  


Val av representant och ersättare till Partnerskapet 
Atlantbanan, styrgrupp och rådslag, mandatperioden 
2023-2026 (1+1) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Pernilla Färlin (M) väljs till representant. 


 


2. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ersättare. 


Sammanfattning av ärendet 


Val av representant och ersättare till Atlantbanan ska göras.      


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Pernilla 


Färlin (M) till representant och Jonas Rask Samuelsson till ersättare. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


Atlantbanan 
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§ 36 Dnr 00084/2023  


Val av revisor till Olof Erikssons i Rångstra 
Gåvomedelsfond år 2023-2026 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Jan Hedlund (LB) väljs till revisor till Olof Erikssons i Rångstra 


 Gåvomedelsfond. 


Sammanfattning av ärendet 


Val av revisor till Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond för åren 2023-


2026 ska göras. 


 


Revisorerna har föreslagit Jan Hedlund (LB) till revisor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Jan Hedlund 


Förtroendemannaregister 


Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
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§ 37 Dnr 00002/2023  


Delegationsbeslut 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 1-4. 


 


Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 februari 2022 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 38 Dnr 00003/2023  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2023 


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 25 januari 2023 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 10 och 24 januari 2023 


 Utbildningsnämnden 26 januari 2023 


 Samhällsservicenämnden 17 januari 2023 


 Protokoll Ljusdalshem 21 december 2022 


 Minnesanteckningar från ägarsamråd med Ljusdal Energi 22 


december 2022 


 Minnesanteckningar från ägarsamråd med Ljusdalshem 15 december 


2022 


 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 27 oktober 2022 


 Minnesanteckningar Näringslivsforum 26 januari 2023           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 39 Dnr 00005/2023  


Information om arbetet som äldrekonsulent 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Anhörigkonsulent Anna Franzén informerar om sitt uppdrag.  


 


Vad gör äldrekonsulenten? 


 


 Är behjälplig för alla äldre oavsett ålder 


 Uppsökande verksamhet för 80+ 


 Är en länk till andra funktioner i kommunen och samhället 


 Nätverkar med andra samhällsaktörer 


 Ordna mötesplatser  


 Servicetelefonen för äldre vardagar kl 8-12 


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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§ 40 Dnr 00287/2019  


Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 
omsorgsboende 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsens beslut från den 1 oktober 2020 § 146 upphävs. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 


 upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  


 


3.  Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade 


 skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) väcker ett initiativärende: 


 


Kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska nå målet att vara 


20 000 invånare 2030. För att detta ska förverkligas behöver en rad parallella 


aktiviteter genomföras. Redan idag finns intresserade företag som vill 


etablera sig på Östernäs och det är därför viktigt att vi så snabbt som möjligt 


tar fram planer som gör att företagen kan inleda etableringar på Östernäs. 


Det är genom att företag växer, nyanställer samt att nya företag etablerar sig 


i Ljusdal som KF:s mål nås. 


 


Det är samtidigt viktigt att nya bostäder som hyres- och bostadsrätter 


planeras för att byggas på Östernäs. Genom att planera det nya demens-


boendet på annan plats än Östernäs, snabbas processer upp med såväl 


företagsetableringar som demensboende. 


 


I skrivelsen föreslås att  


 


1.  Kommunstyrelsens beslut från 1 oktober 2020, § 146 upphävs. 


2.  Ett nytt vård- och omsorgsboende ska projekteras och upphandlas utifrån 


 en tillbyggnad av Tallnoret. 


3.  Omsorgsnämndens yttrande ska beaktas i det fortsatta arbetet. 
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Beslutsunderlag 


Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 7 februari 2023 


Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 146 


Yrkanden 


Lena Svahn (S): Bifall till punkt 1 om att upphäva kommunstyrelsens beslut 


från 1 oktober 2020, § 146. 


 


Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 


för en upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  


 


Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade 


skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande. 


 


Ajournering begärs. Eter tio minuter återupptas förhandlingen. 


 


Pernilla Färlin (M): Bifall till Lena Svahns ändringsyrkanden gällande punkt 


2 och 3.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva 


kommunstyrelsens beslut 1 oktober 2020, § 146. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande om att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 


en upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande om att underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat 


utformade skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för 


yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Omsorgsnämnden för kännedom 


 







