
 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

1(26) 

Datum 

2019-11-27 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 27 november 2019 klockan 08:30-15:25 

Beslutande Ledamöter 

Markus Evensson (S), Ordförande 

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande 

Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande 

Stina  Bolin (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Harald Noréus (L) 

Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Solange Nordh (C) 

Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Bodil  Eriksson (LB) tjg ersättare istället för Jonny Mill (LB) 

Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD) 

 
 Ersättare 

Ove Schönning (S) 

Kjell Nilsson (S) 

Roger Kastman (KD) 

Ronney Olsson (V) 

 
Övriga deltagande Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 223 

Tf skolchef Carina Bryngelsson § 225 

Personalchef Maria Carlgren § 226 

Tf IT-chef Åsa Juhlén § 227 

Joakim Hägerstrand, Johanna Lindvall Hägerstrand, Göran Persson samt  

Mattias Öhr från Bergsbadet AB § 231 

 
Utses att justera Sören Görgård 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2019-12-04 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 218-232 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Markus Evensson   

 Justerare 

   

 Sören Görgård   
 
 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

2(26) 

Datum 

2019-11-27 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-11-27 

Datum för anslags uppsättande 2019-12-04 

Datum för anslags nedtagande 2019-12-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

3(26) 

Datum 

2019-11-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 218 Dnr 00061/2019 
Information från kommunchefen oktober 2019 .................................................... 4 

§ 219 Dnr 00094/2018 
Månadsuppföljning per 30 oktober ...................................................................... 5 

§ 220 Dnr 00322/2019 
Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020 ........................................... 7 

§ 221 Dnr 00219/2018 
Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030, RUS ................. 8 

§ 222 Dnr 00350/2019 
Samverkan mellan Hälsinglands kommuner gällande 
löneadministration samt personal- och ekonomisystem ...................................... 9 

§ 223 Dnr 00265/2019 
Plan för krisberedskap (tillika Plan för hantering av extraordinära 
händelser) ......................................................................................................... 12 

§ 224 Dnr 00486/2017 
Chatt-funktion på kommunens hemsida ............................................................ 13 

§ 225 Dnr 00349/2019 
Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort........................................ 15 

§ 226 Dnr 00017/2019 
Information om ny åldersgräns i Lagen om anställningsskydd (LAS) 
och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder 1 januari 
2020. Information om ändring i lagen om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL)- utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns 
kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019 ............................................... 17 

§ 227 Dnr 00059/2019 
Åtgärdsplan för cybersäkerhet- med tidplan ...................................................... 18 

§ 228 Dnr 00295/2019 
Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten Nore 2:58 ...................... 19 

§ 229 Dnr 00206/2019 
Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen andra och tredje 
kvartalet 2019 ................................................................................................... 21 

§ 230 Dnr 00032/2019 
Delegationsbeslut november 2019 .................................................................... 22 

§ 231 Dnr 00214/2019 
Markanvisningsavtal Bergsbadet ...................................................................... 23 

§ 232 Dnr 00032/2018 
Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0) .............................................................. 25 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

4(26) 

Datum 

2019-11-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr 00061/2019  

Information från kommunchefen oktober 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:  

  

 Östernäs – Inget nytt att rapportera 

 Timmerterminalen – Möte med bolag, Trafikverket och 

Länsstyrelsen den 31/10. Detaljplanearbete påbörjas när avtal om 

planarbete undertecknats.  

 Timmeromlastning Ede – Inget nytt att rapportera. 

 Fiskodling Bränta – Tekniskt samråd genomfört därmed klart för byggnation. 

 Inköp Gävleborg – Arbetet med samverkan samt avtal om utträde för 

Gävle fortgår. 

 Trafikverket – Möte den 26/11. Kommunen träffar Trafikverket två 

gånger per år ur ett strategiskt perspektiv. Vid detta möte 

diskuterades: 

- Edeängebroarna 

- Vägbytet BK4 och renoveringen av bron över Ljusnan (sker 

2021). Efter renoveringen kommer de tunga lastbilarna att köra 

igenom Ljusdals centrum. 

- GC vägen Rolfhamre- skjuten på framtiden, p g a av 

fördyringarna på 83:an Bollnäs- Vallsta             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt  
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§ 219 Dnr 00094/2018  

Månadsuppföljning per 30 oktober 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsrapporten godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors redovisar en månadsrapport innehållandes 

en ekonomirapport per 31 oktober samt uppföljning av identifierade 

kostnadsdrivare.  

 

- Utfall oktober 2019 för nämnderna är 1 038 929 000 kronor. 

 

- Nettokostnadernas avvikelse mot budget är minus 50 847 

miljoner kronor. 

 

- Finansiering, avvikelse mot budget är plus 11 192 000 kronor 

 

- Årets balanskravsresultat är minus 36 655 000 kronor. 

 

- På nämndnivå är verksamhetens nettokostnader minus  

41 646 000 kronor per sista oktober: 

 

Kommunstyrelsen  1 905 000 kronor 

Samhällsservicenämnden  900 000 kronor 

Utbildningsnämnden  - 10 474 000 kronor 

Omsorgsnämnden  - 17 924 000 kronor 

Arbetsmarknads-och socialnämnden  - 26 134 000 kronor 

 

 

Sammanfattande analys antal anställda samt lönesumma 

 

 Antalet årsarbetare varierar månad för månad. En jämförelse enbart 

för oktober 2019 jämfört med oktober 2018 visar att vi är 39 

årsarbetare färre. 

 Den totala lönesumman per oktober jämfört med oktober 2018 är 

 – 5,3 mkr. 
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 Om vi analyserar utfallet exkl. lönerevision så har vi minskat våra 

lönekostnader per 31/10 med 17 miljoner kronor (exkl. PO). Jämfört 

med motsvarande period 2018. 

 Nästa år kommer vi kunna följa den nya förvaltningsorganisationen 

per månad och per förvaltning avseende antal årsarbetare och antal 

anställda (både månadsanställda och timanställda). 

 

Sammanfattande analys sjukfrånvaro och sjuklönekostnader 

 

 Under året har sjukfrånvaro minskat med 0,1 % vilket innebär att vi 

ligger på en fortsatt hög nivå. De största förändringarna jämfört med 

motsvarande period 2018 ser vi inom omsorgsförvaltningen samt 

kommunstyrelseförvaltningen. Den sistnämnda torde förklaras av 

organisationsförändringen vari kost, städ och fastighetsenheten i år 

övergått till kommunstyrelseförvaltningen. Därutöver har vi haft ett 

par långtidssjukskrivningar. 

 Trenden är i år att korttidsfrånvaron dag 2-14 ökar vilket innebär att 

arbetsgivaren i år ser ökade sjuklönekostnader då vi har 

sjuklöneansvar dag 2-14. 

 Nästa år kommer vi kunna följa den nya förvaltningsorganisationen 

per månad och per förvaltning avseende antal årsarbetare och antal 

anställda (både månadsanställda och timanställda)            

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning 26 november 2019 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

månadsrapporten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 220 Dnr 00322/2019                               
 ADM.2019.21 

Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslaget till ny taxemodell för offentlig kontroll inom 

 livsmedelslagstiftningen antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i cirkulär 19:4 meddelat landets 

samtliga lokala tillsynsmyndigheter om de konsekvenser EU:s nya kontroll-

förordning som träder i kraft 14 dec 2019 får för kommunerna initialt.  

 

För att säkerställa att samhällsservicenämnden kan finansiera livsmedels-

kontrollen genom avgifter efter årsskiftet, behöver kommun fullmäktige 

besluta om nya taxebestämmelser som överensstämmer med begreppen i 

kontrollförordningen. Utan den nya taxan kommer nämnden sakna 

finansieringsmöjligheter av offentlig kontroll från och med januari 2020.  

 

SKL har utarbetat ett förslag till ny taxa för livsmedelskontroll. Taxans 

timavgift har korrigerats till den timavgift som nämnden har beslutat om, 

tidigare under hösten (4 augusti 2019, § 109). Miljöenheten vill redan nu 

informera om att SKL ser behov av ytterligare förändring av taxan redan 

under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll  

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 oktober 2019 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i Ljusdals kommun 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 221 Dnr 00219/2018  

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för 
Gävleborg 2030, RUS 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Remissyttrandet över Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 

 2020-2030 godkänns.            

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på remiss-förslag 

till ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gävleborgs län 2020- 2030. 

 

När det gäller de föreslagna målområdena i strategin så saknar Ljusdals 

kommun två målområden utifrån den nationella handlingsplanen för Agenda 

2030; Ett jämlikt och jämställt samhälle samt Hållbar och hälsosam 

livsmedelskedja. 

 

När det gäller prioriteringar inom de målområden som finns föreslagna 

saknar kommunen under målområde Ökad kunskap och innovation priori-

teringen av; En lättillgänglig utbildning genom hela livet. Detta i syfte att 

främja ett livslångt lärande som matchar mot arbetsmarknadens behov.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2019, § 111 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 november 2019 

Förslag till remissyttrande 1 november 2019 

Remissförslag Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Region Gävleborg (protokoll och yttrande) 
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§ 222 Dnr 00350/2019  

Samverkan mellan Hälsinglands kommuner gällande 
löneadministration samt personal- och ekonomisystem 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun medverkar i uppbyggnaden och ingår sedan i en 

 gemensam löneadministration för Hälsinglands kommuner som är i 

 funktion senast 2022. 

 

2.  I samverkan med övriga kommuner i Hälsingland upphandlas ett 

 gemensamt personalsystem.  

 

3.  I samverkan med övriga kommuner i Hälsingland upphandlas ett 

 gemensamt ekonomisystem.  

 

4.  Kommunchefen får i uppdrag att, i samverkan med Hälsinglands övriga 

 kommunchefer, genomföra ovanstående beslut.          

Sammanfattning av ärendet 

Vid Hälsingerådets sammanträde 2019-05-22 gavs kommuncheferna i 

uppdrag att till rådets möte den 21 augusti återkomma med ”förslag på fem 

områden inför prioritering av utvecklingsområden för Hälsingerådet under 

perioden 2019 -2022.”(§ 480 Hälsingerådet under 2019-2022). 

 

Vid Hälsingerådets möte  2019-08-21 presenterades förslag på ett antal 

möjliga samverkansområden. Av dessa prioriterades e-arkiv, gemensam 

löneadministration och myndighetsutövning när det gäller bygg, miljö och 

bostadsanpassning. Med det som utgångspunkt fick kommuncheferna i 

uppdrag att till rådets ”möte den 16/10 återkomma med förslag till 

tjänsteutlåtande inklusive beslutssatser som kan rekommenderas för beslut i 

kommunerna.” 

 

På Hälsingerådet 2019-10-16 beslutades att ovanstående beslutssatser skulle 

skickas till respektive kommunstyrelse för beslut.  

 

Inom ramen för det pågående IT-samarbetet mellan Hälsingekommunerna 

ingår e-arkiv som ett av fyra utvecklingsområden. Bedömningen är att det 
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därför inte behövs några ytterligare beslut kring den frågan för att komma 

vidare. 

 

Frågan om samverkan inom personalområdet har genom åren diskuterats ett 

flertal gånger i Hälsingerådet men det har aldrig resulterat i någon fördjupad 

samverkan. Ett hinder i sammanhanget har varit att man vid dessa tillfällen 

tittat på samarbeten inom hela personalområdet. Eftersom vissa delar av den 

verksamheten är av mer strategisk karaktär och skiljer sig åt från kommun 

till kommun beroende på hur man i övrigt organiserat sin verksamhet, har 

det inte bedömts vara aktuellt. Hur man hanterar löneadministrationen i 

kommunerna är dock mer likartat och i huvudsak en praktisk fråga. Genom 

att samverka mellan kommunerna kommer effektiviseringar att kunna ske i 

syfte att sänka kostnaderna. Något ytterligare utredningsarbete bedöms inte 

nödvändigt. Nästa steg bör därför vara att kommunstyrelserna i respektive 

kommun tar beslut om att inrätta en gemensam löneadministration. 

 

För flera av Hälsingekommunerna är det i närtid aktuellt att upphandla 

ekonomi- och personalsystem. För att få en så effektiv löneadministration 

som möjligt är det viktigt att man har samma digitala personalsystem. 

Samma sak gäller inom ekonomiområdet om kommunerna också där önskar 

fördjupa samverkan. Kommunerna förslås därför besluta att gemensamt göra 

en upphandling av ekonomi- och personalsystem. Om en kommun anser att 

man inte vill delta i någon av de gemensamma upphandlingarna bör det inte 

hindra de kommuner som är intresserade att göra en gemensam upphandling. 

Det är viktigt att man är medveten om att har man olika IT-system så kan det 

begränsa möjligheterna till samarbete inom det området.  

 

Eftersom kommunernas avtalstider för de nuvarande avtalen går ut vid lite 

olika tidpunkter och att några av kommunerna också äger sina system är det 

viktigt att upphandlingen ger förutsättningar för kommunerna att tillämpa 

avtalen vid olika tidpunkter förslagsvis under en tre-årsperiod.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Stina Berg (M): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Hälsingerådet 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 223 Dnr 00265/2019  

Plan för krisberedskap (tillika Plan för hantering av 
extraordinära händelser) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Plan för krisberedskap 2019-2022 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Det övergripande syftet med planen är att öka kommunens krisberedskap. 

Det mer konkreta syftet är att beskriva Ljusdals kommuns krisorganisation, 

dess uppbyggnad, uppgifter och ansvar, vid och efter en kris.      

 

Ljusdals kommuns plan för krisberedskap utgår från lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap.  

 

Uppgifter som framkommit i kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2019-

2022 samt lärdomar efter skogsbränderna sommaren 2018 utgör ett viktigt 

underlag till planen.  

 

Under rubriken Stabsläge finns en mening angående mandat som lyder. ”Vid 

stabsläge har stabschef (kommunchef eller ersättare) rätt att fatta beslut i 

förvaltningschefer ställe”. Detta kommer att skrivas in i Instruktioner för 

kommundirektören enligt Lag 2017:725 kapitel 7 § 2.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2019, § 113 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2019 

Plan för krisberedskap 25 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Författningssamling, Säkerhetschefen  
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§ 224 Dnr 00486/2017  

Chatt-funktion på kommunens hemsida 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå hur 

 Ljusdals kommun kan utveckla sin förmåga att kommunicera och föra 

 dialog med dess invånare.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att Ljusdals kommun skulle införa 

en chattfunktion på hemsidan Ljusdal.se under förutsättning att det gick att 

samordna med den nya telefonilösningen. 

 

Till följd av de stora skogsbränderna i kommunen 2018 samt efterföljande 

sjuksjukskrivningar har detta ärende blivit omprioriterat men sedan 

sommaren 2019 har informationsenheten arbetat med frågan.  

 

Med den nya telefonilösningen fanns förhoppningar om att kunna införa en 

chattfunktion på kommunens hemsida men dessvärre kan leverantören inte 

erbjuda denna tjänst då det inte är tekniskt möjligt utan betydande 

investeringar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen borde utreda frågan i 

ett större perspektiv och inte enbart ur ett tekniskt perspektiv. Hur ska 

kommunen arbeta med kommunikation och dialog med dess invånare? 

Medborgardialoger? Medborgarpanel? Medborgarråd? Hur kan vi anpassa 

vår kommunikation utifrån olika målgrupper? Vilka övriga tekniska 

möjligheter finns i förhållande till en bemannad chattfunktion? Hur kan vi 

utveckla vår förmåga att kommunicera via sociala medier?   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 11 november 2019  

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Biträdande kommunchef för verkställande 
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§ 225 Dnr 00349/2019  

Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort  
 

Kommunstyrelsens föreslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Hybo skola och fritidshem avvecklas genom samordning med 

 grundskolor i Ljusdals tätort. Samordningen av skolverksamheten ska 

 vara verkställd till höstterminens start 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
(under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan)  

  

1. AB Ljusdalshem ges i uppdrag att utreda och föreslå fortsatt hantering av 

 fastigheten vari Hybo skola och fritidshem idag bedriver verksamhet.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har vid dess sammanträde den 14 november 2019 

beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av Hybo 

skola och fritidshem. Utbildningsnämnden driver på uppdrag av kommun-

fullmäktige ett omfattande omstruktureringsarbete vari de skall skapa förut-

sättningar för en långsiktig och hållbar kvalitetshöjning av kommunens skol- 

och förskoleverksamheter.  

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Utbildningsnämndens arbete för att 

samordna dess verksamheter både avseende kvalitetshöjande åtgärder men 

även i syfte att reducera den totala lokalytan och som en effekt av ovan-

stående minska sina kostnader. Vid ett beslut om avveckling av skolverk-

samheten i Hybo bör kommunstyrelsen ge Ljusdalshem AB i uppdrag att 

utreda och föreslå fortsatt hantering av fastigheten kopplad till Hybo skola 

och fritidshem 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019  

Utbildningsnämndens protokoll 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 november 2019 
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Yrkanden 

Stina Bolin (S), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Lena Svahn 

(MP) och Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

 

Bodil Eriksson (LB) och Lars G Eriksson (SD): Förslaget avslås.  

 

Stina Berg (M): Ärendet ska återremitteras i avvaktan på en helhetslösning 

för hela kommunens skolstruktur innan det tas beslut om att stänga en skola.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bergs 

återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer Stina Bolins m fl yrkande mot Bodil Erikssons m fl  

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Stina Bolins yrande.  

Reservation 

Bodil Eriksson (LB), Lars G Eriksson (SD) och Stina Berg (M).  
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§ 226 Dnr 00017/2019  

Information om ny åldersgräns i Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS) och nya regler för uppsägning vid 
uppnådd pensionsålder 1 januari 2020. Information om 
ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL)- utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns 
kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar om nya uppsägningsregler i LAS 

samt om nya regler i MBL gällande vissa begränsningar i arbetstagares rätt 

att vidta eller delta i en stridsåtgärd.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 227 Dnr 00059/2019  

Åtgärdsplan för cybersäkerhet- med tidplan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Återrapporteringen godkänns.              

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av rapporten om cybersäkerhet har en åtgärdslista tagits fram 

som förslag till fortsatt arbete. Tf IT-chef Åsa Juhlén och säkerhetschef 

Josefin Jarlheden har fått i uppdrag att presentera en långsiktig plan för 

Ljusdals kommuns arbete med cybersäkerheten för Kommunstyrelsens 

beredning senast den 10 december 2019. Denna plan kommer att utgå från 

ovan nämnda åtgärdslista.   

 

På uppdrag av Kommunstyrelsen har åtgärdslistan prioriterats i tre olika 

prioriteringskategorier där åtgärderna har getts tidsram för när förvaltningen 

ser att det kan vara klart. Vissa åtgärder är beroende av att andra slutförs 

innan arbetet påbörjas och det är svårt i detta skede att kunna göra en korrekt 

uppskattning om tidsåtgång för dessa poster på åtgärdslistan.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 november 2019 

Åtgärdsplan med tidsuppskattning 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

återrapporteringen godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Åsa Juhlén 

Josefin Jarlheden 
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§ 228 Dnr 00295/2019  

Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten 
Nore 2:58 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tecknar markanvisningsavtal med enskild firma  

 Nils-Göran Pege enligt upprättat förslag.          

Sammanfattning av ärendet 

Nils-Göran Pege, Exploatören, har förvärvat fastigheterna Sörkämsta 7:27, 

Hovsberg 2:16 och det skifte av Nore 1:6 som ligger vid fastigheten 

Hovsberg 2:16, en förfrågan har lämnats in till kommunen om att få köpa 

kommunens mark, Nore 2:58 som ligger i anslutning till den mark som han 

redan äger.    

 

I samband med förfrågan om markköp har Exploatören även ansökt om 

upprättande av detaljplan för hela området, egen mark och kommunens 

mark, och ett positivt planbesked har lämnats. 

 

För att ta vara på allas intressen är det viktigt att inte sälja kommunens mark 

i ett för tidigt skede, samtidigt som Exploatören vill ha möjlighet att planera 

för framtida bebyggelse. Ett markanvisningsavtal fungerar som ett löfte från 

kommunen att vi ämnar sälja marken till Exploatören under angivna 

förutsättningar vilket ger denne en trygghet att arbeta med sitt projekt 

samtidigt som kommunen behåller sin egna mark till dess att det finns 

förutsättningar för att den bebyggs. 

 

Projektet är positivt för bebyggelseutvecklingen i Ljusdals kommun då fler 

tomter för villabebyggelse behövs centrumnära läge. I dagsläget finns inga 

andra planer för området.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2019, § 114 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 oktober 2019 

Karta 21 oktober 2019 

Förslag markanvisningsavtal  

Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten Nore 2:58 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 229 Dnr 00206/2019  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
andra och tredje kvartalet 2019 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen gällande andra och tredje kvartalet 

2019.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 22 november 2019, § 232 

Tjänsteskrivelse 24 september 2019 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 

Tjänsteskrivelse 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 230 Dnr 00032/2019  

Delegationsbeslut november 2019 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 73-75. 

Besluten finns tillgängliga vid sammanträdet.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 231 Dnr 00214/2019  

Markanvisningsavtal Bergsbadet 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.   Ärendet remitteras till arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Bergsbad AB har inkommit med ett önskemål om att få köpa del av 

fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 i Ljusdals kommun. Avsikten är att skapa ett 

rekreationscenter på Öjeberget med upplevelsebad, hotell, konferens, 

restaurang och spa. 

 

En markanvisning innebär att avtalsparterna kommit överens om att 

företaget har ensam rätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken 

utifrån villkorade förutsättningar. Exempel på sådana förutsättningar är att 

detaljplan vunnit laga kraft och att bygglov och startbesked beviljats. 

 

Utifrån rådande delegeringsordning har markhandläggare delegation att fatta 

beslut i dessa frågor men kommunstyrelseberedningen finner att ärendet är 

av stor vikt för både Järvsö som ort men också för kommunen som helhet att 

markanvisningsavtalet bör förankras i kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen samt kommunchefen 

ser idag inget annat användningsområde för utpekad mark och föreslår 

således att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att teckna detta 

markanvisningsavtal.  

 

Joakim Hägerstrand, Johanna Lindvall Hägerstrand, Göran Persson samt 

Mattias Öhr informerar om planeringen för Bergsbadet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 november 2019 

Översiktskarta 

Kartbilaga 

Kartbilaga med arrende 

Markanvisningsavtal 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till arbetsutskottet. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ksau  
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§ 232 Dnr 00032/2018  

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0) 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap 

 4§ miljöbalken tillstyrks.  

Sammanfattning av ärendet 

Kölvallen Vind AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Dalarnas län ansökt om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk 

inom vindkraftspark Kölvallen, cirka tio kilometer norr om Los och sju 

kilometer söder om Kårböle i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar upp till 

47 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter med tillhörande 

infrastruktur i form av väg-, fiber- och kabelteknik, teknikbyggnader, 

kranplaner och uppställningsytor. 

 

Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län överlämnade i mars 2019 

ansökningshandlingarna om tillståndsansökan för vindkraftpark Kölvallen i 

Ljusdals kommun för att ge kommunen möjlighet att lämna synpunkter 

angående behovet av kompletteringar till ansökan.  

 

Synpunkterna framfördes till miljöprövningsdelegationen i ett yttrande i 

mars 2019. Kommunen ska nu lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet. 

Kommunen ska, om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram, 

tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade 

kommunala vetot. 

 

Enligt riktlinjer i kommunens vindkraftsplan ska etableringar utanför de i 

planen utpekade områdena behandlas restriktivt. ” Vindkraftsutbyggnader 

bör koncentreras till de platser som pekas ut i denna plan. Kommunen 

kommer att vara restriktiv mot ansökningar som berör andra områden än de 

utpekade” (Vindkraftsplan för Ljusdals kommun 2012). 
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Samhällsservicenämnden föreslår 23 oktober 2019, § 143: 

 

1. Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap 

 4§ miljöbalken tillstyrks. 

 

2. Tillstånd för vindkraftverk placerade utanför område utpekat i   

 vindkraftsplan beviljas inte. 

 

Arbetsutskottet föreslår 12 november 2019, § 115 att ansökan om 

vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun tillstyrks enligt 16 kap 4 § 

miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2019, § 143 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 oktober 2019, § 143 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2019 

Karta över vindkraftsplaceringar  

Diverse bilagor 

Yrkanden 

Harald Noréus (L) och Bodil Eriksson (LB): Ansökan avstyrks. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en konkretisering av vad 

vindkraften innebär för Ljusdals kommun. 

 

Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn 

(MP), Stina Berg (M), Stina Bolin (S), Lars G Eriksson (SD) och Irene 

Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Sören Görgård m fl yrkande. 

Reservationer 

Bodil Eriksson (LB) och Harald Noréus (L)  
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