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 Ordförande 

   

 Lena Svahn    

 Justerare 

   

 Sören Görgård/Anna-Karin Zachrisson (§ 61)   
 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 1 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
2(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2021-04-12 

Datum för anslags uppsättande 2021-04-16 

Datum för anslags nedtagande 2021-05-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 2 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
3(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 49 Dnr 00011/2021 
Information från kommunchefen 2021 ................................................................. 5 

§ 50 Dnr 00004/2021 
Månadsuppföljning februari 2021 ........................................................................ 7 

§ 51 Dnr 00317/2020 
Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun .......................................................... 9 

§ 52 Dnr 00078/2021 
Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun ............................................ 11 

§ 53 Dnr 00094/2020 
Stöd till det lokala näringslivet med anledning av pandemin .............................. 12 

§ 54 Dnr 00139/2021 
Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Ljusdal 
Energiföretag AB ............................................................................................... 14 

§ 55 Dnr 00140/2021 
Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB Ljusdalshem.................... 16 

§ 56 Dnr 00383/2020 
Samråd från Vattenmyndigheten gällande förvaltning av sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustnära vatten i Bottenhavets 
vattendistrikt ...................................................................................................... 17 

§ 57 Dnr 00354/2020 
Biogas i Ljusdal- information ............................................................................. 19 

§ 58 Dnr 00269/2020 
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt .............................. 20 

§ 59 Dnr 00313/2019 
Uppdragsbeskrivning Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare .............. 22 

§ 60 Dnr 00352/2019 
Instruktion för kommundirektör .......................................................................... 23 

§ 61 Dnr 00075/2021 
Regleringsfonder 2021 ...................................................................................... 24 

§ 62 Dnr 00148/2020 
Åtgärdsförslag för Färiladeponin ....................................................................... 27 

§ 63 Dnr 00087/2021 
Ny prissättning på industriområde Bränta .......................................................... 29 

§ 64 Dnr 00310/2018 
Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby kommun ................................ 30 

§ 65 Dnr 00110/2021 
Upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals köping- antagande ................. 32 

§ 66 Dnr 00096/2021 
Prissättning och försäljning av ny tomt på Bergvägen i Järvsö .......................... 33 

§ 67 Dnr 00136/2021 
Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen Ljusdals 
skolsamfond för obligatoriska skolväsendet ...................................................... 35 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 3 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
4(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 00198/2020 
Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2020 ................................. 37 

§ 69 Dnr 00194/2020 
Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde 
kvartalet 2020 ................................................................................................... 38 

§ 70 Dnr 00005/2021 
Delegeringsbeslut 2021 .................................................................................... 39 

§ 71 Dnr 00093/2021 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- uppsiktsplikt ................................. 40 

§ 72 Dnr 00115/2021 
Anmälan om personuppgiftsincident ................................................................. 41 

§ 73 Dnr 00142/2021 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2021 .................................................................................................................. 42 

§ 74 Dnr 00006/2021 
Övriga frågor ..................................................................................................... 43 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 4 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
5(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

 Östernäs – arbetet pågår i olika grupper för 
kommunikation/marknadsföring samt den fysiska utvecklingen.  

 
 Timmerterminal – detaljplan för Kläppa har varit ute på samråd och 

sammanställning av inkomna synpunkter pågår.  
 

 Hälsingeråd – Utifrån studieresan till Skånenordost (februari 2020) 
fördes diskussion om en utveckling av Hälsingerådets samarbete.  En 
diskussion som behöver föras i respektive kommunstyrelse. 
Hälsingerådets utvecklingsprogram bifogas. 

 
 Verksamhetsledningssystem – dialog pågår med vald leverantör 

Stratsys och leverans och implementering beräknas påbörjas före 
sommaren. 

 
 Covid-19 – Staben har beslutat att hemarbete är fortsatt huvudregel t 

o m 31 maj. Vaccinationerna pågår. Regionen kommer, som ett 
komplement till Hälsocentralerna, att genomföra vaccinationer i 
matsalen på Källbacka.  

 
Sören Görgård (C) frågar om hur processen kring projektering av gång- och 
cykelväg till Järvsö fortskrider. Kommunchefen svarar att det har uppstått 
problem med en markägare, men att ambitionen är att detta ska lösas.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
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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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§ 50 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning februari 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1.  Månadsuppföljningen per februari godkänns. 
 
2.  Förslag till riktlinjer för månadsuppföljning återremitteras till 
 kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 
Månadsuppföljning per februari redovisar ett positivt resultat om 15,3 
miljoner kronor. Detta är 6,7 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till 
största delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 
och 2021. Dessa är dock prognoser och kan ändras under året. Nämnderna 
sammantaget ligger på budget och nettokostnaderna är för årets första två 
månader 8 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året.  
 
I uppföljningen har också effekten av semesterlöneskuldens förändring över 
året periodiserats  vilket ger ett mer korrekt resultat. 
 
På uppdrag bifogas också förslag till Riktlinjer för månadsuppföljningar. 
   
Upplägg 

 
Huvudspår: 

Varje nämnd ska månad efter redovisningsmånad fastställa den månatliga 
rapporten som skall till kommunstyrelsen. Den månatliga rapporten ska 
innehålla övergripande kommentarer till avvikelser. Den samlade redovis-
ningen för hela kommunen kommer till kommunstyrelsen månaden efter den 
passerat nämnderna. 
 
Alternativ: 

Där huvudspåret inte är möjligt p g a att nämnds mötesdag är tidigt i 
månaden ska förvaltningschef skicka motsvarande rapport till 
ekonomienheten. 
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Analys/åtgärder 

Vid större avvikelse där nämnd befarar ett bestående underskott ska analys 
genomföras. Utifrån analysen ska åtgärder vidtas i enlighet med reglemente 
Plan för budget och budgetuppföljning. Redovisning av analys och åtgärder 
och särskild uppföljning av dessa ska tillsändas kommunstyrelsen för känne-
dom. 
 

Tidplan 

Årlig tidplan fastställs på kommunstyrelsen i februari. Kommunstyrelsen i 
februari är också den kommunstyrelse där ingen månadsuppföljning görs då 
december är bokslutsmånad.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
Förslag till riktlinjer månadsuppföljning 
Presentation månadsuppföljning februari 
Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021, § 38 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson 
(V) och Jonny Mill (LB): Förslag till riktlinjer återremitteras till kommun-
styrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Ordföranden frågar om månadsuppföljningen kan godkännas. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 51 Dnr 00317/2020  

Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 
 regelverk upphör. 
 
2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera 
 nämndernas över- respektive underskott. 
 
3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Regelverket för nämndernas egna kapital har spelat ut sin roll och en översyn 
behöver göras av hur nämndernas över- respektive underskott skall hanteras. 
Därmed föreslås att nämndernas egna kapital under not 15 (sid 26) tas bort 
och att nu gällande regelverk upphör. Nu gällande regelverk bifogas. 
 
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnas för vidare beredning. 
Årets resultat är +23,3 miljoner kronor. 
 
Revisorerna kommer efter kommunstyrelsens behandling att granska 
årsredovisningen och lämna revisionsberättelse. Årsredovisningen 
överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
Årsredovisning 
Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 30 
Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 35 
Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2021, § 14 
Överförmyndarnämndens protokoll 8 februari 2021, § 4 
Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 24 
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Yrkanden 

Lars Molin (M) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 52 Dnr 00078/2021  

Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag:  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.            

Sammanfattning av ärendet 

Denna policy beskriver principerna för kommunens informations-
säkerhetsarbete och vilka generella krav som kommunledning och 
kommunstyrelsen ställer på samtliga verksamheter inom koncernen.  
 
Policyn utgör grunden för ett strukturerat och tryggt informations-
säkerhetsarbete.             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 27 
Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Yvonne 
Oscarsson (V): Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 53 Dnr 00094/2020  

Stöd till det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Ärendet återremitteras för vidare utredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Många kommuner önskar stödja det lokala näringslivet som drabbats hårt 
orsakat av covid-19.  
 
Utifrån det initiativrättsärende som kommunstyrelsens arbetsutskott bejakade 
har utredning genomförts för att undersöka möjligheten att återbetala 
avgifter till restaurangbranschen som stöd under rådande pandemi. 
Kommunstyrelsen beslutade att man inte kan återbetala avgifter för tillsyn 
och serveringstillstånd då detta saknar laglig grund. 
 
Kommunstyrelsen gav då kommunchefen i uppdrag att återkomma på 
kommunstyrelsens sammanträden den 12 april med förslag på alternativ 
åtgärd.  
 
Under år 2020 beslutade riksdagen om en tillfällig lag som ger det möjligt 
för arbetsgivare att genom skattefria gåvor (sammantaget högst 1000 kronor 
per anställd) till anställda kunna stödja olika branscher inom det lokala 
näringslivet. Allt för att öka konsumtionsförmågan generellt och lindra de 
ekonomiska konsekvenser i form av intäktsbortfall som företag drabbats av 
till följd av pandemin. Den tillfälliga lagen upphörde att gälla vid utgången 
av 2020. 
 
Nu föreslår Finansdepartementet att denna lag förlängs att gälla hela 2021. 
Bifogas gör promemoria från departementet. Förlängningen av lagen 
kommer att träda i kraft den 1 maj 2021 men gäller från 1 januari 2021.  
 
Konkurrensverket anser att kommuner som ger anställda presentkort som 
gåva följer intentionerna i den nya lagen vars syfte är att stödja det lokala 
näringslivet. Konkurrensverket skriver vidare att samverkan med lokala 
handelsföreningar kan vara ett sätt att uppnå lagstiftarens syfte med lagen.  
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Ljusdal i centrum har ett hundratal medlemmar och verkar för Ljusdals 
utveckling. Ljusdal i centrum är som förening öppet för alla företag som är 
verksamma i kommunen. Inte bara i centrala Ljusdal. Idag är 64 företag i 
Ljusdal, Järvsö och Färila anslutna till presentkortet. Presentkortet gäller i ett 
år och därmed är det öppet för fler företag att ansluta sig till föreningen. 
Presentkortet kan inte lösas in i pengar. 
 
Kommunchefen anser att en gåva genom presentkort till de anställda i 
Ljusdals kommun är en möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet. Ett 
presentkort till de anställda är också ett sätt för arbetsgivaren att visa sin 
uppskattning för det arbete som under en period varit extra påfrestande.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 47 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Harald Noréus (L), Ove Schönning 
(S) och Lars Molin (M): Ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet för 
vidare utredning. 
 
Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 54 Dnr 00139/2021  

Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Kommunstyrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. 
 
2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 
 stämmoombud vid årsstämma. 
 
3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 
 koncernredovisning. 
 
4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 
 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och 
moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att 
kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.  
 
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 
årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-
visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 
bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ordförande Bertil Asplund (S) och VD Lena Bergsten informerar.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00140/2021  

Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB 
Ljusdalshem 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Kommunstyrelsens utses till stämmoombud vid årsstämma. 
 
2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 
 stämmoombud vid årsstämma. 
 
3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 
 koncernredovisning. 
 
4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 
 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.          

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och moderbolag i 
koncernen Ljusdalshem. Årsstämma ska hållas efter det att kommunfull-
mäktige fattat beslut i ärendet.   
 
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 
årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-
visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 
bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.    
 
VD Richard Brännström informerar.         

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 56 Dnr 00383/2020  

Samråd från Vattenmyndigheten gällande förvaltning 
av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten i 
Bottenhavets vattendistrikt  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Remissyttrandet över Förslaget till vattenförvaltning i Bottenhavets 
 vattendistrikt 2021-2027 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt och är därför inbjudna 
att svara på en remiss om vattendistriktets vattenförvaltning 2021-2027. 
 
Trots namnet Bottenhavets vattendistrikt så är samrådet är inte bara till för 
kommuner med kust mot Östersjön. Vattenförvaltningen i vår kommun 
påverkar nämligen både vattenkvaliteten lokalt och längre nedströms våra 
större vattendrag. Till Bottenhavets vattendistrikt hör 52 kommuner i sju 
olika län. 
 
Samrådshandlingarna består av följande dokument: 
 
• Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 
• Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021-2027 
• Förslag till Bottenhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot 
 vattenbrist och torka 2021-2027 
• Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
 
Kommunens yttrande består av synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och delförvaltningsplan, dock ej på miljökvalitetsnormerna. 
Dessa har dock setts över.  
 
Yttrandet fokuserar till stor del på de åtgärder som kommunerna är ålagda att 
göra enligt förslaget på åtgärdsprogram för vattendistriktet. Även om 
åtgärderna är relevanta anses att kraven för nästan samtliga åtgärder är för 
högt ställda för att en liten kommun ska kunna genomföra dem. Det bör 
tydliggöras i materialet vilka av kostnaderna för åtgärderna som bör ligga på 
VA-kollektivet respektive skattekollektivet.  
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Viktigt att poängtera är åtgärderna i åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande 
enligt Miljöbalken. Arbetet med åtgärderna ska rapporteras in årligen till 
Vattenmyndigheterna. Om kraven på förvaltningsövergripande vatten-
planering, framtagandet av en vattenplan och utökad tillsyn kvarstår efter 
samrådet, kommer arbetet att kräva personella resurser utöver de som finns 
tillgängliga på kommunen idag. 
 
Yttrandet har arbetats fram av en tillfällig arbetsgrupp bestående av tjänste-
personer från miljöenheten, plan- och byggenheten och Ljusdal Vatten AB, 
som har sett över materialet och inkommit med synpunkter. Miljöstrategen 
har haft en sammankallande och samordnande roll för arbetsgruppen. 
 
Yttrandets form och rubriksättning, inklusive svarsalternativ, utgår från 
samrådets yttrandemall. Kommunens synpunkter lämnas in till 
Vattenmyndigheterna senast den 30 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 
Remissyttrande 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
förslaget till yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Vattenmyndigheten 
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§ 57 Dnr 00354/2020  

Biogas i Ljusdal- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

I Ljusdals och Hudiksvalls kommuner finns ett intresse att undersöka mer av 
potentialen att producera biogas – eller annan energi – från olika verksam-
heter. Därmed pågår nu processer för att titta på potentialen för ökad biogas-
produktion och tillvaratagande av substrat. Det finns stort intresse, en bredd 
av aktörer och stor kompetens inom det geografiska området. Intresse för 
användning och en ökad produktion av förnybar energi är stort, för att till-
varata resurser i hela kedjan och för återföring av näringsämnen till jord-
bruket. Initiativet i Ljusdals kommun kommer från Ljusdal Energi. 
 
Området är stort och komplext, särskilt när hela kedjan och synergierna med 
andra kedjor genomlyses. Det handlar om både energi- och livsmedelssyste-
men t ex.  
 
Under våren genomförs en kartläggning av substrat i Ljusdal och Hudiksvall 
utifrån intresserade aktörer.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 

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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§ 58 Dnr 00269/2020  

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt återremitteras 
 till arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 
samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
Förslag till riktlinje- reviderad version  
Sammanställningar av remissvar 
Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Irene Jonsson (S): Riktlinjen antas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
detta. 
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för att avslå yrkandet om återremiss, Nej-röst för att bifalla yrkandet 
om återremiss.  

Omröstningsresultat 

Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet. 
 
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson 
(V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 
 
Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Solange Nordh 
(C) och Ove Schönning (S) röstar Ja.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 59 Dnr 00313/2019  

Uppdragsbeskrivning kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1.  Uppdragsbeskrivningar för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 
 återremitteras till arbetsutskottet.       

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 
samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.    
 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 efter en motion från Bodil Eriksson 
(LB) om att upprätta reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare. Ett utkast till reglemente har varit på remiss 
hos samtliga partier och ett fåtal ändringar har gjorts till utkastet.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
Reviderad uppdragsbeskrivning 
Sammanställning av remissvar 
Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition bifall eller avslag till yrkandet om  
återremiss till arbetsutskottet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.   
 

Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 60 Dnr 00352/2019  

Instruktion för kommundirektör 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Förslag till instruktion för kommunchef antas.       

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen anta en instruktion för 
kommundirektören/kommunchefen. Instruktionen ska fastställa hur 
direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt direktörens 
övriga uppgifter.  
 
Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören även ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  
 
En sådan instruktion har nu framarbetats utifrån checklista för kommun-
direktörsinstruktion, en rapport på ämnet av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR)samt med inspiration från flertalet kommuner.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 34 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 
Förslag kommundirektörsinstruktion 9 mars 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Lars Molin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunchefen 
Författningssamling 
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§ 61 Dnr 00075/2021  

Regleringsfonder 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1.  Ljusdals kommun lämnar remissyttrande till länsstyrelsen med förslaget 
 att bygdemedel från regleringsfonder 2021 fördelas enligt följande: 
 
 Arbråsjöarnas regleringsfond 
 
 Boda bygdegårdsförening  10 000 kronor 
 Sjövästa bygdegårdsförening    6 000 kronor 
 Järvsö Bollklubb   40 000 kronor 
 Järvsö Båtklubb   46 109 kronor 
 Summa                                                              102 109 kronor 
 
 Sveg-Laforsens regleringsfond 
 Färila hembygdsförening  38 500 kronor 
 Hovra byförening   25 000 kronor 
 Kårböle byalag   44 400 kronor 
 Kårböle idrotts och pensionärsförening 32 000 kronor 
 Föne bygdegårdsförening  48 500 kronor 
 Kårböle fiskevårdsförening  47 000 kronor 
 Summa                                             235 400 kronor 
 
 Stora Hamrasjöns regleringsfond 
 Hamra gymnastik- och idrottsförening 66 567 kronor 
 Summa                         66 567 kronor 
 
 Dåasens regleringsfond 
 Loos byaråd   22 900 kronor 
 Summa                         22 900 kronor

  
 Hennans regleringsfond 
 Ramsjö byaråd    52 000 kronor 
 Summa                        52 000 kronor              
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Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 
de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, d.v.s. Arbråsjöarna, Sveg-
Laforsen, Stora Hamrasjön, Hennan och Dåasen samt aktuell behållning i 
respektive fond. 
 
Beslut fattas av länsstyrelsen efter hörande av flera olika remissinstanser. 
Remissyttrande skall vara inne senast 3 maj 2021.  
 
Av länsstyrelsens remissförfrågan framgår vilka ansökningar som kommit in 
och hur mycket medel som finns att besluta om i respektive fond. Reserva-
tion görs i vissa fall för att pågående ärenden i vattendomar kan leda till 
ersättningar som också skall tas ur dessa fonder, vilket kan minska det 
möjliga beloppet att fördela. 
 
Kommunen har översänt materialet till berörda byaråd för prioritering bland 
ansökningarna samt motivering till föreslagna fördelningar. Byaråden har 
efter sina respektive beredningar inkommit med förslag till fördelning med 
motiveringar. Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel 
upprättats baserade på respektive byalags prioriteringar.  
 
För Arbråsjöarnas regleringsfond finns 334.924 kronor att besluta om, och 
ansökningar på totalt 577.909 kronor. Fonden berör både Ljusdals och 
Bollnäs kommuner. De ansökningar som kommer från Ljusdals kommun 
uppgår till 102.109 kronor, och samtliga tillstyrks av Järvsörådet. 
 
För Sveg-Laforsens regleringsfond finns 267.910 kronor att fördela, medan 
ansökningarna uppgår till 885.400 kronor. Byaråden i Kårböle och Färila 
föreslår avslag på ansökan från Ljusdals fornminnes- och hembygdsförening 
om 650.000 kronor med motiveringen att renovering av hembygdsgården i 
Ljusdal ligger utanför det område som skall främjas med regleringsfondens 
medel. Övriga ansökningar kan då beviljas inom befintlig ram. 
 
För Stora Hamrasjöns regleringsfond finns 66.567 kronor att besluta om. En 
ansökan på 72.376 kronor har kommit in, och den föreslås beviljas det 
tillgängliga beloppet. 
 
För Dåasens regleringsfond finns 36.446 kronor att besluta om. En ansökan 
har inkommit, på 22.900 kronor, och den föreslås bifallas. 
 
För Hennans regleringsfond finns 88.701 kronor att besluta om. En ansökan 
på 52.000 kronor finns och föreslås beviljas. 
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Jäv 

Sören Görgård (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Anna-Karin Zachrisson (C)tjänstgör istället för honom.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 mars 2021 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 62 Dnr 00148/2020  

Åtgärdsförslag för Färiladeponin 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. 125 000 kronor avsätts för fortsatt grundvattenprovtagning, totalt 24 
 prover, under 2021. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till 
 förfogande. 
 
2.  En miljon kronor avsätts från 2022 för att genomföra MIFO 2 åtgärder för 
 Färila avfallsdeponi. Pengarna läggs in i budget för 2022, ärendet 
 hänskjuts till budgetberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Färila avfallsdeponins area uppskattas till cirka 1,6 hektar och är i medeltal 
5–7 meter hög. Volymen uppskattades vid MIFO 1-inventeringen till cirka 
100 000 kubikmeter. Det är stor sannolikhet att deponin innehåller förore-
ningar med stor farlighet, dels på grund av att det deponerats där under en 
lång tidsperiod då avfall innehöll mycket miljöfarliga ämnen och dels på 
grund av eldningen som förekom under en relativt lång tid. Fortfarande kan 
utfyllnaden med avfall ses då slänter och släntfot syns i terrängen.  
  
Kunskapen om egenskaperna hos avfallet är bristfällig, eftersom varken 
omhändertagande av farligt avfall eller återvinning av avfallet varit reglerat i 
någon större utsträckning under driftperioden. Därmed är sannolikheten hög att 
deponin även innehåller avfall, innehållande farliga ämnen. Eftersom avfalls-
förbränning har förekommit finns en risk att dioxiner/furaner och PAH har 
bildats. Vid förbränning av avfall kan aska som bildats antas innehålla höga 
halter tungmetaller. Föroreningar som generellt kan förväntas från en deponi är 
bland annat tungmetaller, klorerade- och icke klorerade kolväten, till exempel 
lösningsmedel, oljor och fenoler. Även PAH, PCB och dioxiner kan finnas i 
deponin. Ovan nämnda föroreningar är inte platsspecifika för Färila deponi 
utan är sådana som generellt kan förväntas från en deponi.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 24 
Förslag till beslut 2 mars 2021 
Bilaga 2 mars 2021 
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Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C) och Jonny Mill (LB): 
Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Ekonomienheten 
ESHU för verkställande 
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§ 63 Dnr 00087/2021  

Ny prissättning på industriområde Bränta 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Markpriset på Bränta industriområde sätts 30 kronor per kvadratmeter. 
 
2. Köparen betalar avstyckningskostnaden.          

Sammanfattning av ärendet 

Bränta industriområde har ett bra läge med nära till  Riksväg 84 och med 
knappa tio minuters restid till Ljusdal och Färila och cirka 15 minuter till 
Järvsö. Möjlighet finns att stycka av både mindre och större industritomter 
då cirka 12 hektar mark med byggrätt fortfarande inte är avstyckad. 
 
Det tidigare satta priset om 20 kronor per kvadratmeter har länge varit 
oförändrat. Efter en ny bedömning föreslås ett markpris om 30 kronor per 
kvadratmeter exklusive avstyckningskostnad.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 25 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021 
Kartbild Bränta industriområde 4 mars 2021 
Detaljplan 4 mars 2021 
Planbeskrivning 4 mars 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Beslutsexpediering 

Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 64 Dnr 00310/2018  

Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp 
 Mitt beviljas. 
 
2. Samverkansavtalet gällande Inköp Mitt justeras genom att lägga till 
 Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”.   

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 
upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal 
som antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 
Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare 
kommuner att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den 
kommun som önskar ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av 
ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäk-
tige i respektive kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har 
inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande 
och ny part har undertecknat avtalet. 
 
Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om 
att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjlig-
gör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också 
fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår 
därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 35 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 
Reviderat avtal för inköpssamverkan 9 mars 2021 
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Yrkanden 

Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 65 Dnr 00110/2021  

Upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals 
köping- antagande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Detaljplan för upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals tätort antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals köping omfattas av ett stort antal så kallade tomtindelningsplaner, 
upprättade mellan år 1915 och 1976, som tillsammans med befintliga 
detaljplaner fortfarande är gällande. Tomtindelningsplanerna kan utgöra 
hinder vid genomföranden av åtgärder tillåtna enligt för respektive område 
gällande detaljplan. 
  
Ärendet har genomförts med ett förenklat förfarande där endast samråd 
genomförts vid planprocessen. Samrådet pågick under tiden 28 januari 2021 
till och med 18 februari 2021. Två yttranden med synpunkter har kommit in 
under samrådstiden. Planförslaget har justerats efter yttrandena varför beslut 
om att upphäva tomtindelningsplanerna kan genomföras. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 44 
Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse 22 februari 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till 
samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 

Akt 
Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 66 Dnr 00096/2021  

Prissättning och försäljning av ny tomt på Bergvägen i 
Järvsö 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
 1. Den nya tomten på Bergvägen åsätts ett försäljningspris om 495 000 
 kronor. 
 
2. Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive 
 kostnader för anslutning till kommunalt VA. 
 
3. Försäljning av tomten sker enligt förfarande beskrivet nedan.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan tidigare detaljplanerad mark på Bergvägen i Järvsö 
med möjlighet att stycka av en tomt om cirka 1 000 kvadratmeter. 
Avstyckning är beställd och tomten beräknas vara färdig för försäljning 
under april månad, tomten ligger utanför område för kommunalt VA, men 
ligger i direkt närhet och kommer att anslutas. 
 
Kommunen har tidigare styckat av fyra tomter längre bort på Bergvägen, 
dessa är reserverade sedan slutet av november 2020 och beräknas säljas inför 
sommaren, tomterna säljs för 425 000 kronor respektive 495 000 kronor. 
Den nu aktuella tomten är något mindre än dessa tomter men bedöms i 
relation till dem vara likvärdig de som prissatts till 495 000 kronor. Mark-
nadspriserna har ökat sedan priserna sattes, men samhällsserviceförvalt-
ningen anser att ett pris om 495 000 kronor fortfarande är relevant då de 
högre priserna ofta avser tomter som ligger i direkt närhet till liftar eller som 
har andra värdehöjande kvaliteter. 
 
Efter beslut och färdig avstyckning föreslås tomten annonseras ut till 
försäljning på Ljusdals kommuns hemsida och aviseras som nyhet på 
kommunens Facebooksida. Ett slutdatum sätts för intresseanmälningar och 
vid fler intressenter sker anvisning av tomten genom lottning.  
 
Ett reservationsavtal skrivs på sex månader och en reservationsavgift om 5 
000 kronor tas ut. När bygglov och startbesked erhållits säljs tomten och 
reservationsavgiften dras av från tomtpriset. 
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En intressent kan endast ha en reserverad tomt åt gången av kommunens 
tillgängliga tomter i Järvsö.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 26 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021 
Kartbild Bergvägen 4 mars 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 34 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
35(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 00136/2021  

Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen 
Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Hos Länsstyrelsen Dalarna ansöks om att få förbruka tillgångarna i 
 stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet.           

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet, org nr 
887000-4515, har inte kunnat dela ut några stipendier på flera år. Stadgarna 
säger att 90% av avkastningen kan delas ut i stipendier till elever som tillhör 
upptagningsområdet för skolorna i Ljusdals församling. Då räntan varit 0% 
har inga medel kunnat delas ut.  
 
Samtliga fyra förutsättningar nedan måste vara uppfyllda för att länsstyrelsen 
ska ha möjlighet att godkänna ett beslut att förbruka stiftelsens kapital: 
Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
 
Stiftelsen har inte kunnat främja sitt innehåll under de senaste fem åren 
Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste räkenskaps-
åren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande 
prisbeloppsbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.  
 
Stiftelsen saknar skulder. 
 
Fonden uppfyller samtliga kriterier och kan då lämna in en ansökan. 
Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan. Kapitalet i fonden uppgår 
till ca 50 000 kronor år.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
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Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 68 Dnr 00198/2020  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
fjärde kvartalet 2020 

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 fjärde kvartalet 2020.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 69 Dnr 00194/2020  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg fjärde kvartalet 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2020.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 (Signerat) Sida 38 av 44



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 
39(43) 

Datum 

2021-04-12 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 2-3 år 2021. 
 
Ledamot som vill ha mer information om besluten kontaktar 
kommunstyrelsens sekreterare.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 

Propositionsordning 

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

Akt 
Delegationspärm 
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§ 71 Dnr 00093/2021  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 

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: 
 

 Utbildningsnämnden 25 februari och 25 mars 2021 
 Omsorgsnämnden 27 januari och 24 februari 2021 
 Samhällsservicenämnden 3 mars 2021 
 Arbetsmarknads- och socialnämnden 23 februari och 23 mars 2021 
 Styrelserna i Ljusdal Energikoncernen 9 februari  och 10 mars 2021           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 april 2021 

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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§ 72 Dnr 00115/2021  

Anmälan om personuppgiftsincident 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 mars inträffade en personuppgiftsincident. Ett intrång skedde på en av 
två kommunala mailservrar. Intrånget visar på att man förberett för 
övertagande av åtkomst och behörighet till server. 
 
Incidenten upptäcktes den 8 mars klockan 17:30. Incidenten upphörde vid 
samma tidpunkt som den upptäcktes. Den drabbade servern stängdes då ned, 
det säkrades upp med aktivering av IPS i brandväggen och nya servrar 
installerades därefter. 
 
Konsekvenserna av incidenten bedömdes kunna ge en ökad volym av 
spam/phishing via mail till användarna. 
 
En anmälan av personuppgiftsincident gjordes till Integritetsskydds-
myndigheten (IMY) den 9 mars. 
 
Enligt kommunens interna bestämmelser ska rapport om detta ges till den 
personuppgiftsansvarige, i detta fall kommunstyrelsen.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 

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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§ 73 Dnr 00142/2021  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 mars 2021. 
Sammanfattningen omfattar 14 motioner och 23 medborgarförslag.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 74 Dnr 00006/2021  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 
1. Frågan tas till beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Solange Nordh (C) väcker en fråga om medias närvaro vid kommun-
styrelsens sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att frågan tas till beredningen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Beslutsexpediering 

Akt 
KS beredning 
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§ 49 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


 Östernäs – arbetet pågår i olika grupper för 


kommunikation/marknadsföring samt den fysiska utvecklingen.  


 


 Timmerterminal – detaljplan för Kläppa har varit ute på samråd och 


sammanställning av inkomna synpunkter pågår.  


 


 Hälsingeråd – Utifrån studieresan till Skånenordost (februari 2020) 


fördes diskussion om en utveckling av Hälsingerådets samarbete.  En 


diskussion som behöver föras i respektive kommunstyrelse. 


Hälsingerådets utvecklingsprogram bifogas. 


 


 Verksamhetsledningssystem – dialog pågår med vald leverantör 


Stratsys och leverans och implementering beräknas påbörjas före 


sommaren. 


 


 Covid-19 – Staben har beslutat att hemarbete är fortsatt huvudregel t 


o m 31 maj. Vaccinationerna pågår. Regionen kommer, som ett 


komplement till Hälsocentralerna, att genomföra vaccinationer i 


matsalen på Källbacka.  


 


Sören Görgård (C) frågar om hur processen kring projektering av gång- och 


cykelväg till Järvsö fortskrider. Kommunchefen svarar att det har uppstått 


problem med en markägare, men att ambitionen är att detta ska lösas.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
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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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§ 50 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning februari 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Månadsuppföljningen per februari godkänns. 


 


2.  Förslag till riktlinjer för månadsuppföljning återremitteras till 


 kommunstyrelsens arbetsutskott.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


Månadsuppföljning per februari redovisar ett positivt resultat om 15,3 


miljoner kronor. Detta är 6,7 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket till 


största delen beror på positiva slutavräkningar på skatteintäkter för år 2020 


och 2021. Dessa är dock prognoser och kan ändras under året. Nämnderna 


sammantaget ligger på budget och nettokostnaderna är för årets första två 


månader 8 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året.  


 


I uppföljningen har också effekten av semesterlöneskuldens förändring över 


året periodiserats  vilket ger ett mer korrekt resultat. 


 


På uppdrag bifogas också förslag till Riktlinjer för månadsuppföljningar. 


   


Upplägg 


 


Huvudspår: 


Varje nämnd ska månad efter redovisningsmånad fastställa den månatliga 


rapporten som skall till kommunstyrelsen. Den månatliga rapporten ska 


innehålla övergripande kommentarer till avvikelser. Den samlade redovis-


ningen för hela kommunen kommer till kommunstyrelsen månaden efter den 


passerat nämnderna. 


 


Alternativ: 


Där huvudspåret inte är möjligt p g a att nämnds mötesdag är tidigt i 


månaden ska förvaltningschef skicka motsvarande rapport till 


ekonomienheten. 
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Analys/åtgärder 


Vid större avvikelse där nämnd befarar ett bestående underskott ska analys 


genomföras. Utifrån analysen ska åtgärder vidtas i enlighet med reglemente 


Plan för budget och budgetuppföljning. Redovisning av analys och åtgärder 


och särskild uppföljning av dessa ska tillsändas kommunstyrelsen för känne-


dom. 


 


Tidplan 


Årlig tidplan fastställs på kommunstyrelsen i februari. Kommunstyrelsen i 


februari är också den kommunstyrelse där ingen månadsuppföljning görs då 


december är bokslutsmånad.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Förslag till riktlinjer månadsuppföljning 


Presentation månadsuppföljning februari 


Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021, § 38 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson 


(V) och Jonny Mill (LB): Förslag till riktlinjer återremitteras till kommun-


styrelsens arbetsutskott.  


Propositionsordning 


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


yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta. 


 


Ordföranden frågar om månadsuppföljningen kan godkännas. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


9(43) 


Datum 


2021-04-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 51 Dnr 00317/2020  


Årsredovisning 2020 för Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 


 regelverk upphör. 


 


2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera 


 nämndernas över- respektive underskott. 


 


3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


Regelverket för nämndernas egna kapital har spelat ut sin roll och en översyn 


behöver göras av hur nämndernas över- respektive underskott skall hanteras. 


Därmed föreslås att nämndernas egna kapital under not 15 (sid 26) tas bort 


och att nu gällande regelverk upphör. Nu gällande regelverk bifogas. 


 


Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnas för vidare beredning. 


Årets resultat är +23,3 miljoner kronor. 


 


Revisorerna kommer efter kommunstyrelsens behandling att granska 


årsredovisningen och lämna revisionsberättelse. Årsredovisningen 


överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 


Årsredovisning 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 30 


Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 35 


Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2021, § 14 


Överförmyndarnämndens protokoll 8 februari 2021, § 4 


Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 24 
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Yrkanden 


Lars Molin (M) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 52 Dnr 00078/2021  


Informationssäkerhetspolicy för Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsens förslag:  


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.            


Sammanfattning av ärendet 


Denna policy beskriver principerna för kommunens informations-


säkerhetsarbete och vilka generella krav som kommunledning och 


kommunstyrelsen ställer på samtliga verksamheter inom koncernen.  


 


Policyn utgör grunden för ett strukturerat och tryggt informations-


säkerhetsarbete.             


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 27 


Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 


Förslag till informationssäkerhetspolicy 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Yvonne 


Oscarsson (V): Informationssäkerhetspolicyn för Ljusdals kommun antas.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 53 Dnr 00094/2020  


Stöd till det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Ärendet återremitteras för vidare utredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Många kommuner önskar stödja det lokala näringslivet som drabbats hårt 


orsakat av covid-19.  


 


Utifrån det initiativrättsärende som kommunstyrelsens arbetsutskott bejakade 


har utredning genomförts för att undersöka möjligheten att återbetala 


avgifter till restaurangbranschen som stöd under rådande pandemi. 


Kommunstyrelsen beslutade att man inte kan återbetala avgifter för tillsyn 


och serveringstillstånd då detta saknar laglig grund. 


 


Kommunstyrelsen gav då kommunchefen i uppdrag att återkomma på 


kommunstyrelsens sammanträden den 12 april med förslag på alternativ 


åtgärd.  


 


Under år 2020 beslutade riksdagen om en tillfällig lag som ger det möjligt 


för arbetsgivare att genom skattefria gåvor (sammantaget högst 1000 kronor 


per anställd) till anställda kunna stödja olika branscher inom det lokala 


näringslivet. Allt för att öka konsumtionsförmågan generellt och lindra de 


ekonomiska konsekvenser i form av intäktsbortfall som företag drabbats av 


till följd av pandemin. Den tillfälliga lagen upphörde att gälla vid utgången 


av 2020. 


 


Nu föreslår Finansdepartementet att denna lag förlängs att gälla hela 2021. 


Bifogas gör promemoria från departementet. Förlängningen av lagen 


kommer att träda i kraft den 1 maj 2021 men gäller från 1 januari 2021.  


 


Konkurrensverket anser att kommuner som ger anställda presentkort som 


gåva följer intentionerna i den nya lagen vars syfte är att stödja det lokala 


näringslivet. Konkurrensverket skriver vidare att samverkan med lokala 


handelsföreningar kan vara ett sätt att uppnå lagstiftarens syfte med lagen.  
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Ljusdal i centrum har ett hundratal medlemmar och verkar för Ljusdals 


utveckling. Ljusdal i centrum är som förening öppet för alla företag som är 


verksamma i kommunen. Inte bara i centrala Ljusdal. Idag är 64 företag i 


Ljusdal, Järvsö och Färila anslutna till presentkortet. Presentkortet gäller i ett 


år och därmed är det öppet för fler företag att ansluta sig till föreningen. 


Presentkortet kan inte lösas in i pengar. 


 


Kommunchefen anser att en gåva genom presentkort till de anställda i 


Ljusdals kommun är en möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet. Ett 


presentkort till de anställda är också ett sätt för arbetsgivaren att visa sin 


uppskattning för det arbete som under en period varit extra påfrestande.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 


Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 47 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Harald Noréus (L), Ove Schönning 


(S) och Lars Molin (M): Ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet för 


vidare utredning. 


 


Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 54 Dnr 00139/2021  


Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för 
Ljusdal Energiföretag AB 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. 


 


2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 


 stämmoombud vid årsstämma. 


 


3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 


 koncernredovisning. 


 


4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 


 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.           


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och 


moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att 


kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.  


 


Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-


styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-


styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 


årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-


visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 


bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 


räkenskapsåret 2020. 


 


Ordförande Bertil Asplund (S) och VD Lena Bergsten informerar.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00140/2021  


Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för AB 
Ljusdalshem 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsens utses till stämmoombud vid årsstämma. 


 


2.  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som 


 stämmoombud vid årsstämma. 


 


3.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisning och 


 koncernredovisning. 


 


4.  Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 


 verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.          


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och moderbolag i 


koncernen Ljusdalshem. Årsstämma ska hållas efter det att kommunfull-


mäktige fattat beslut i ärendet.   


 


Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommun-


styrelsens ordförande utses till stämmoombud vid årsstämma. Kommun-


styrelsens 1:e vice ordförande utses till ersättare som stämmoombud vid 


årsstämma. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredo-


visning och koncernredovisning. Stämmoombudet uppdras att rösta för att 


bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 


räkenskapsåret 2020.    


 


VD Richard Brännström informerar.         


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 56 Dnr 00383/2020  


Samråd från Vattenmyndigheten gällande förvaltning 
av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten i 
Bottenhavets vattendistrikt  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Remissyttrandet över Förslaget till vattenförvaltning i Bottenhavets 


 vattendistrikt 2021-2027 godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt och är därför inbjudna 


att svara på en remiss om vattendistriktets vattenförvaltning 2021-2027. 


 


Trots namnet Bottenhavets vattendistrikt så är samrådet är inte bara till för 


kommuner med kust mot Östersjön. Vattenförvaltningen i vår kommun 


påverkar nämligen både vattenkvaliteten lokalt och längre nedströms våra 


större vattendrag. Till Bottenhavets vattendistrikt hör 52 kommuner i sju 


olika län. 


 


Samrådshandlingarna består av följande dokument: 


 


• Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 


• Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021-2027 


• Förslag till Bottenhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot 


 vattenbrist och torka 2021-2027 


• Föreskrift om miljökvalitetsnormer 


 


Kommunens yttrande består av synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram, 


förvaltningsplan och delförvaltningsplan, dock ej på miljökvalitetsnormerna. 


Dessa har dock setts över.  


 


Yttrandet fokuserar till stor del på de åtgärder som kommunerna är ålagda att 


göra enligt förslaget på åtgärdsprogram för vattendistriktet. Även om 


åtgärderna är relevanta anses att kraven för nästan samtliga åtgärder är för 


högt ställda för att en liten kommun ska kunna genomföra dem. Det bör 


tydliggöras i materialet vilka av kostnaderna för åtgärderna som bör ligga på 


VA-kollektivet respektive skattekollektivet.  
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Viktigt att poängtera är åtgärderna i åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande 


enligt Miljöbalken. Arbetet med åtgärderna ska rapporteras in årligen till 


Vattenmyndigheterna. Om kraven på förvaltningsövergripande vatten-


planering, framtagandet av en vattenplan och utökad tillsyn kvarstår efter 


samrådet, kommer arbetet att kräva personella resurser utöver de som finns 


tillgängliga på kommunen idag. 


 


Yttrandet har arbetats fram av en tillfällig arbetsgrupp bestående av tjänste-


personer från miljöenheten, plan- och byggenheten och Ljusdal Vatten AB, 


som har sett över materialet och inkommit med synpunkter. Miljöstrategen 


har haft en sammankallande och samordnande roll för arbetsgruppen. 


 


Yttrandets form och rubriksättning, inklusive svarsalternativ, utgår från 


samrådets yttrandemall. Kommunens synpunkter lämnas in till 


Vattenmyndigheterna senast den 30 april. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 


Remissyttrande 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 


förslaget till yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Vattenmyndigheten 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


19(43) 


Datum 


2021-04-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 57 Dnr 00354/2020  


Biogas i Ljusdal- information 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


I Ljusdals och Hudiksvalls kommuner finns ett intresse att undersöka mer av 


potentialen att producera biogas – eller annan energi – från olika verksam-


heter. Därmed pågår nu processer för att titta på potentialen för ökad biogas-


produktion och tillvaratagande av substrat. Det finns stort intresse, en bredd 


av aktörer och stor kompetens inom det geografiska området. Intresse för 


användning och en ökad produktion av förnybar energi är stort, för att till-


varata resurser i hela kedjan och för återföring av näringsämnen till jord-


bruket. Initiativet i Ljusdals kommun kommer från Ljusdal Energi. 


 


Området är stort och komplext, särskilt när hela kedjan och synergierna med 


andra kedjor genomlyses. Det handlar om både energi- och livsmedelssyste-


men t ex.  


 


Under våren genomförs en kartläggning av substrat i Ljusdal och Hudiksvall 


utifrån intresserade aktörer.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 
Akt 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


20(43) 


Datum 


2021-04-12 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 58 Dnr 00269/2020  


Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt återremitteras 


 till arbetsutskottet.  


Sammanfattning av ärendet 


Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 


uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 


samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Förslag till riktlinje- reviderad version  


Sammanställningar av remissvar 


Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Kristdemokraterna och 


Centerpartiet 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 


arbetsutskott.  


 


Irene Jonsson (S): Riktlinjen antas.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 


detta. 


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för att avslå yrkandet om återremiss, Nej-röst för att bifalla yrkandet 


om återremiss.  


Omröstningsresultat 


Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat att 


återremittera ärendet. 


 


Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson 


(V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 


 


Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Solange Nordh 


(C) och Ove Schönning (S) röstar Ja.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 59 Dnr 00313/2019  


Uppdragsbeskrivning kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Uppdragsbeskrivningar för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 


 återremitteras till arbetsutskottet.       


Sammanfattning av ärendet 


Riktlinjen är ett normdokument som redogör för kommunstyrelsens 


uppsiktsplikt. Ett utkast till riktlinje för uppsiktsplikt har varit på remiss hos 


samtliga partier och ett fåtal ändringar gjordes till utkastet.    


 


Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 efter en motion från Bodil Eriksson 


(LB) om att upprätta reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 


oppositionsråd och gruppledare. Ett utkast till reglemente har varit på remiss 


hos samtliga partier och ett fåtal ändringar har gjorts till utkastet.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Reviderad uppdragsbeskrivning 


Sammanställning av remissvar 


Remissvar från Moderaterna, Ljusdalsbygdens parti, Centerpartiet, 


Kristdemokraterna och Miljöpartiet 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP): Ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition bifall eller avslag till yrkandet om  


återremiss till arbetsutskottet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.   


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 60 Dnr 00352/2019  


Instruktion för kommundirektör 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Förslag till instruktion för kommunchef antas.       


Sammanfattning av ärendet 


Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen anta en instruktion för 


kommundirektören/kommunchefen. Instruktionen ska fastställa hur 


direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt direktörens 


övriga uppgifter.  


 


Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören även ange vilka 


uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  


 


En sådan instruktion har nu framarbetats utifrån checklista för kommun-


direktörsinstruktion, en rapport på ämnet av Sveriges kommuner och 


regioner (SKR)samt med inspiration från flertalet kommuner.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 34 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 


Förslag kommundirektörsinstruktion 9 mars 2021 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och Lars Molin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen 


Författningssamling 
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§ 61 Dnr 00075/2021  


Regleringsfonder 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun lämnar remissyttrande till länsstyrelsen med förslaget 


 att bygdemedel från regleringsfonder 2021 fördelas enligt följande: 


 


 Arbråsjöarnas regleringsfond 
 


 Boda bygdegårdsförening  10 000 kronor 


 Sjövästa bygdegårdsförening    6 000 kronor 


 Järvsö Bollklubb   40 000 kronor 


 Järvsö Båtklubb   46 109 kronor 


 Summa                                                              102 109 kronor 
 


 Sveg-Laforsens regleringsfond 
 Färila hembygdsförening  38 500 kronor 


 Hovra byförening   25 000 kronor 


 Kårböle byalag   44 400 kronor 


 Kårböle idrotts och pensionärsförening 32 000 kronor 


 Föne bygdegårdsförening  48 500 kronor 


 Kårböle fiskevårdsförening  47 000 kronor 


 Summa                                             235 400 kronor 
 


 Stora Hamrasjöns regleringsfond 
 Hamra gymnastik- och idrottsförening 66 567 kronor 


 Summa                         66 567 kronor 
 


 Dåasens regleringsfond 
 Loos byaråd   22 900 kronor 


 Summa                         22 900 kronor


  


 Hennans regleringsfond 
 Ramsjö byaråd    52 000 kronor 


 Summa                        52 000 kronor              
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Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 


de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, d.v.s. Arbråsjöarna, Sveg-


Laforsen, Stora Hamrasjön, Hennan och Dåasen samt aktuell behållning i 


respektive fond. 


 


Beslut fattas av länsstyrelsen efter hörande av flera olika remissinstanser. 


Remissyttrande skall vara inne senast 3 maj 2021.  


 


Av länsstyrelsens remissförfrågan framgår vilka ansökningar som kommit in 


och hur mycket medel som finns att besluta om i respektive fond. Reserva-


tion görs i vissa fall för att pågående ärenden i vattendomar kan leda till 


ersättningar som också skall tas ur dessa fonder, vilket kan minska det 


möjliga beloppet att fördela. 


 


Kommunen har översänt materialet till berörda byaråd för prioritering bland 


ansökningarna samt motivering till föreslagna fördelningar. Byaråden har 


efter sina respektive beredningar inkommit med förslag till fördelning med 


motiveringar. Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel 


upprättats baserade på respektive byalags prioriteringar.  


 


För Arbråsjöarnas regleringsfond finns 334.924 kronor att besluta om, och 


ansökningar på totalt 577.909 kronor. Fonden berör både Ljusdals och 


Bollnäs kommuner. De ansökningar som kommer från Ljusdals kommun 


uppgår till 102.109 kronor, och samtliga tillstyrks av Järvsörådet. 


 


För Sveg-Laforsens regleringsfond finns 267.910 kronor att fördela, medan 


ansökningarna uppgår till 885.400 kronor. Byaråden i Kårböle och Färila 


föreslår avslag på ansökan från Ljusdals fornminnes- och hembygdsförening 


om 650.000 kronor med motiveringen att renovering av hembygdsgården i 


Ljusdal ligger utanför det område som skall främjas med regleringsfondens 


medel. Övriga ansökningar kan då beviljas inom befintlig ram. 


 


För Stora Hamrasjöns regleringsfond finns 66.567 kronor att besluta om. En 


ansökan på 72.376 kronor har kommit in, och den föreslås beviljas det 


tillgängliga beloppet. 


 


För Dåasens regleringsfond finns 36.446 kronor att besluta om. En ansökan 


har inkommit, på 22.900 kronor, och den föreslås bifallas. 


 


För Hennans regleringsfond finns 88.701 kronor att besluta om. En ansökan 


på 52.000 kronor finns och föreslås beviljas. 
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Jäv 


Sören Görgård (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


Anna-Karin Zachrisson (C)tjänstgör istället för honom.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 8 mars 2021 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 62 Dnr 00148/2020  


Åtgärdsförslag för Färiladeponin 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. 125 000 kronor avsätts för fortsatt grundvattenprovtagning, totalt 24 


 prover, under 2021. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till 


 förfogande. 


 


2.  En miljon kronor avsätts från 2022 för att genomföra MIFO 2 åtgärder för 


 Färila avfallsdeponi. Pengarna läggs in i budget för 2022, ärendet 


 hänskjuts till budgetberedningen.  


Sammanfattning av ärendet 


Färila avfallsdeponins area uppskattas till cirka 1,6 hektar och är i medeltal 


5–7 meter hög. Volymen uppskattades vid MIFO 1-inventeringen till cirka 


100 000 kubikmeter. Det är stor sannolikhet att deponin innehåller förore-


ningar med stor farlighet, dels på grund av att det deponerats där under en 


lång tidsperiod då avfall innehöll mycket miljöfarliga ämnen och dels på 


grund av eldningen som förekom under en relativt lång tid. Fortfarande kan 


utfyllnaden med avfall ses då slänter och släntfot syns i terrängen.  


  


Kunskapen om egenskaperna hos avfallet är bristfällig, eftersom varken 


omhändertagande av farligt avfall eller återvinning av avfallet varit reglerat i 


någon större utsträckning under driftperioden. Därmed är sannolikheten hög att 


deponin även innehåller avfall, innehållande farliga ämnen. Eftersom avfalls-


förbränning har förekommit finns en risk att dioxiner/furaner och PAH har 


bildats. Vid förbränning av avfall kan aska som bildats antas innehålla höga 


halter tungmetaller. Föroreningar som generellt kan förväntas från en deponi är 


bland annat tungmetaller, klorerade- och icke klorerade kolväten, till exempel 


lösningsmedel, oljor och fenoler. Även PAH, PCB och dioxiner kan finnas i 


deponin. Ovan nämnda föroreningar är inte platsspecifika för Färila deponi 


utan är sådana som generellt kan förväntas från en deponi.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 24 


Förslag till beslut 2 mars 2021 


Bilaga 2 mars 2021 
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Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C) och Jonny Mill (LB): 


Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 


ESHU för verkställande 
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§ 63 Dnr 00087/2021  


Ny prissättning på industriområde Bränta 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Markpriset på Bränta industriområde sätts 30 kronor per kvadratmeter. 


 


2. Köparen betalar avstyckningskostnaden.          


Sammanfattning av ärendet 


Bränta industriområde har ett bra läge med nära till  Riksväg 84 och med 


knappa tio minuters restid till Ljusdal och Färila och cirka 15 minuter till 


Järvsö. Möjlighet finns att stycka av både mindre och större industritomter 


då cirka 12 hektar mark med byggrätt fortfarande inte är avstyckad. 


 


Det tidigare satta priset om 20 kronor per kvadratmeter har länge varit 


oförändrat. Efter en ny bedömning föreslås ett markpris om 30 kronor per 


kvadratmeter exklusive avstyckningskostnad.     


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 25 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021 


Kartbild Bränta industriområde 4 mars 2021 


Detaljplan 4 mars 2021 


Planbeskrivning 4 mars 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 64 Dnr 00310/2018  


Samverkan Inköp Mitt - ansökan från Älvkarleby 
kommun 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp 


 Mitt beviljas. 


 


2. Samverkansavtalet gällande Inköp Mitt justeras genom att lägga till 


 Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”.   


Sammanfattning av ärendet 


Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 


upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal 


som antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 


Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare 


kommuner att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den 


kommun som önskar ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av 


ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäk-


tige i respektive kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har 


inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande 


och ny part har undertecknat avtalet. 


 


Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 


kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om 


att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjlig-


gör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också 


fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår 


därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.      


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 35 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 


Reviderat avtal för inköpssamverkan 9 mars 2021 
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Yrkanden 


Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 65 Dnr 00110/2021  


Upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals 
köping- antagande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Detaljplan för upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals tätort antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals köping omfattas av ett stort antal så kallade tomtindelningsplaner, 


upprättade mellan år 1915 och 1976, som tillsammans med befintliga 


detaljplaner fortfarande är gällande. Tomtindelningsplanerna kan utgöra 


hinder vid genomföranden av åtgärder tillåtna enligt för respektive område 


gällande detaljplan. 


  


Ärendet har genomförts med ett förenklat förfarande där endast samråd 


genomförts vid planprocessen. Samrådet pågick under tiden 28 januari 2021 


till och med 18 februari 2021. Två yttranden med synpunkter har kommit in 


under samrådstiden. Planförslaget har justerats efter yttrandena varför beslut 


om att upphäva tomtindelningsplanerna kan genomföras. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 3 mars 2021, § 44 


Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse 22 februari 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till 


samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 66 Dnr 00096/2021  


Prissättning och försäljning av ny tomt på Bergvägen i 
Järvsö 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


 1. Den nya tomten på Bergvägen åsätts ett försäljningspris om 495 000 


 kronor. 


 


2. Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive 


 kostnader för anslutning till kommunalt VA. 


 


3. Försäljning av tomten sker enligt förfarande beskrivet nedan.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har sedan tidigare detaljplanerad mark på Bergvägen i Järvsö 


med möjlighet att stycka av en tomt om cirka 1 000 kvadratmeter. 


Avstyckning är beställd och tomten beräknas vara färdig för försäljning 


under april månad, tomten ligger utanför område för kommunalt VA, men 


ligger i direkt närhet och kommer att anslutas. 


 


Kommunen har tidigare styckat av fyra tomter längre bort på Bergvägen, 


dessa är reserverade sedan slutet av november 2020 och beräknas säljas inför 


sommaren, tomterna säljs för 425 000 kronor respektive 495 000 kronor. 


Den nu aktuella tomten är något mindre än dessa tomter men bedöms i 


relation till dem vara likvärdig de som prissatts till 495 000 kronor. Mark-


nadspriserna har ökat sedan priserna sattes, men samhällsserviceförvalt-


ningen anser att ett pris om 495 000 kronor fortfarande är relevant då de 


högre priserna ofta avser tomter som ligger i direkt närhet till liftar eller som 


har andra värdehöjande kvaliteter. 


 


Efter beslut och färdig avstyckning föreslås tomten annonseras ut till 


försäljning på Ljusdals kommuns hemsida och aviseras som nyhet på 


kommunens Facebooksida. Ett slutdatum sätts för intresseanmälningar och 


vid fler intressenter sker anvisning av tomten genom lottning.  


 


Ett reservationsavtal skrivs på sex månader och en reservationsavgift om 5 


000 kronor tas ut. När bygglov och startbesked erhållits säljs tomten och 


reservationsavgiften dras av från tomtpriset. 
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En intressent kan endast ha en reserverad tomt åt gången av kommunens 


tillgängliga tomter i Järvsö.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 26 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 mars 2021 


Kartbild Bergvägen 4 mars 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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§ 67 Dnr 00136/2021  


Ansökan om att få förbruka tillgångarna för stiftelsen 
Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Hos Länsstyrelsen Dalarna ansöks om att få förbruka tillgångarna i 


 stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet.           


Sammanfattning av ärendet 


Stiftelsen Ljusdals skolsamfond för obligatoriska skolväsendet, org nr 


887000-4515, har inte kunnat dela ut några stipendier på flera år. Stadgarna 


säger att 90% av avkastningen kan delas ut i stipendier till elever som tillhör 


upptagningsområdet för skolorna i Ljusdals församling. Då räntan varit 0% 


har inga medel kunnat delas ut.  


 


Samtliga fyra förutsättningar nedan måste vara uppfyllda för att länsstyrelsen 


ska ha möjlighet att godkänna ett beslut att förbruka stiftelsens kapital: 


Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 


 


Stiftelsen har inte kunnat främja sitt innehåll under de senaste fem åren 


Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste räkenskaps-


åren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande 


prisbeloppsbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.  


 


Stiftelsen saknar skulder. 


 


Fonden uppfyller samtliga kriterier och kan då lämna in en ansökan. 


Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan. Kapitalet i fonden uppgår 


till ca 50 000 kronor år.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
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Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 68 Dnr 00198/2020  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
fjärde kvartalet 2020 


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 fjärde kvartalet 2020.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 69 Dnr 00194/2020  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg fjärde kvartalet 2020 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2020.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 70 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 2-3 år 2021. 


 


Ledamot som vill ha mer information om besluten kontaktar 


kommunstyrelsens sekreterare.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 
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§ 71 Dnr 00093/2021  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 


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: 


 


 Utbildningsnämnden 25 februari och 25 mars 2021 


 Omsorgsnämnden 27 januari och 24 februari 2021 


 Samhällsservicenämnden 3 mars 2021 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 23 februari och 23 mars 2021 


 Styrelserna i Ljusdal Energikoncernen 9 februari  och 10 mars 2021           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 1 april 2021 


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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§ 72 Dnr 00115/2021  


Anmälan om personuppgiftsincident 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Den 3 mars inträffade en personuppgiftsincident. Ett intrång skedde på en av 


två kommunala mailservrar. Intrånget visar på att man förberett för 


övertagande av åtkomst och behörighet till server. 


 


Incidenten upptäcktes den 8 mars klockan 17:30. Incidenten upphörde vid 


samma tidpunkt som den upptäcktes. Den drabbade servern stängdes då ned, 


det säkrades upp med aktivering av IPS i brandväggen och nya servrar 


installerades därefter. 


 


Konsekvenserna av incidenten bedömdes kunna ge en ökad volym av 


spam/phishing via mail till användarna. 


 


En anmälan av personuppgiftsincident gjordes till Integritetsskydds-


myndigheten (IMY) den 9 mars. 


 


Enligt kommunens interna bestämmelser ska rapport om detta ges till den 


personuppgiftsansvarige, i detta fall kommunstyrelsen.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 


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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§ 73 Dnr 00142/2021  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 mars 2021. 


Sammanfattningen omfattar 14 motioner och 23 medborgarförslag.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 74 Dnr 00006/2021  


Övriga frågor 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Frågan tas till beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Solange Nordh (C) väcker en fråga om medias närvaro vid kommun-


styrelsens sammanträde.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att frågan tas till beredningen. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KS beredning 


 







