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§ 1 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – dom från Mark-och miljödomstolen har inte kommit.  

 

 Timmerterminal – ingen ny information. 

 

 Hälsingeråd – Hälsingerådet har antagit en ny vision 2030: 

Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och 

framtidstro. Intervjuer med de tre tjänsterna med hälsingeuppdrag 

genomförs i februari. Årets första Hälsingeråd är den 19 januari. 

 

 Covid-19 – Smittspridningen ökar mycket i hela länet.  137 smittade 

de senaste 10 dagarna. 25 inlagda på sjukhus i hela Gävleborg, 1 på 

IVA. I måndags gick kommunen upp i stabsläge med fokus på att 

klara bemanning inom samhällsviktig verksamhet. Stabsmöten 

kommer att hållas en gång i veckan. Det kommer att vara ett 

ansträngt läge under januari och kanske också februari. 

 

 Näringslivsforum – Det första Näringslivsforum hölls den 9 

december. Tio stycken representanter för företagsnätverk och 

branschorganisationer deltog. Kompetensförsörjningen framåt är en 

nyckelfråga för kommunen och näringslivet. 

 

 Övrigt – Utifrån de antagna ekonomistyrningsreglerna kommer 

riktlinjer och rutiner arbetas fram. Dessa är viktiga dokument för en 

bra implementering.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 
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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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§ 2 Dnr 00435/2020  

Redovisning från omsorgsnämnden och 
arbetsmarknads- och socialnämnden över beslutade 
åtgärder som gör att verksamhetens kostnadsnivå 
överensstämmer med ramen för 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet.  

 

2.  Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens klargörande att budget 2022 

 kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas nämnden att nogsamt följa 

 nämndens ekonomiska utveckling och kvarstår negativa avvikelser ska 

 nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med antagna 

 ekonomistyrningsregler. Redovisning från arbetsmarknads- och 

 socialnämnden ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 

 månad.  

 

3.  Kommunstyrelsen finner att omsorgsnämnden inte vidtagit tillräckliga 

 åtgärder för en ekonomi i balans 2022. Kommunstyrelsen uppmanar 

 därmed omsorgsnämnden att skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med 

 antagna ekonomistyrningsregler. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till 

 kommunstyrelsen i mars.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober 2021, § 169 att uppdra till omsorg-

snämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att till kommunstyrelsens 

sammanträde i januari 2022 inkomma med en förteckning över beslutade 

åtgärder som gör att verksamhetens kostnadsnivå överensstämmer med 

ramen för 2022. Besluten ska konkret visa på aktiviteter för minskad 

kostnadsnivå och bör ha förankring i referenskostnader. Förteckningen bör 

innehålla både verksamhetsbeslut och politiska beslut.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) och 

förvaltningschef Kenneth Forssell samt omsorgsnämndens ordförande 

László Gönczi (MP) och förvaltningschef Ingrid Sundström redovisar 

respektive nämnds arbete för att klara budget 2022. Se bilagor. 
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Beslutsunderlag 

Redovisade åtgärder från arbetsmarknads- och socialnämnden 

Redovisade åtgärder från omsorgsnämnden 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): 

 

Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens klargörande att budget 2022 

kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas nämnden att nogsamt följa 

nämndens ekonomiska utveckling och uppstår negativa avvikelser ska 

nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med antagna 

ekonomistyrningsregler.  

 

Lena Svahn (-): Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i 

mars månad.  

 

Sören Görgård (C): Ordet "Uppstår" ska bytas ut mot "kvarstår". 

 

Marit Holmstrand (S): Kommunstyrelsen finner att omsorgsnämnden inte 

vidtagit tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans 2022. Kommunstyrelsen 

uppmanar därmed omsorgsnämnden att skyndsamt vidta åtgärder i enlighet 

med antagna ekonomistyrningsregler. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till 

kommunstyrelsen i mars. 

 

Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.  

 

Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): Bifall till Marit Holmstrands 

yrkanden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande 

gällande arbetsmarknads- och socialnämnden inklusive Sören Görgårds 

ändringsyrkande och Lena Svahns tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande 

gällande omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, ON, ASN 
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§ 3 Dnr 00093/2020  

Information om brottsförebyggande arbete Ljusdals 
kommun 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

[Kommunstyrelsen får en rapportering om BRÅ:s arbete med de prioriterade 

områden som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 16 september 

2020, polisens statistik för anmälda brott 2021 i Ljusdals kommun, resultatet 

av de vattenanalyser som görs gällande narkotika, polisens syn på antal 

poliser i kommunen samt information om medborgarlöftet. 

 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden och kommunpolis Kristoffer Halvarsson 

informerar. 

 

Gärdeåsen  

Signaler har kommit om att människor är otrygga på Gärdeåsen med 

ungdomar som rör sig i grupp. Hyresgästföreningen har bett om hjälp. Ett 

välbesökt möte har hållits på plats på Gärdeåsen, med resultatet att polisen 

kommer att ha en större närvaro på Gärdeåsen. Möte med Somaliska 

föreningen har hållits, föreningen kommer att knytas närmare polisen och 

kommunen. Polisen har vistats ganska mycket på Gärdeåsen, och har inte 

sett så många brott när de vistats där.  

 

Motorburen problematik 

 

Den operativa gruppen har varit aktiv under ett år. Central fråga- inga vuxna 

fanns närvarande i miljön, varken i vardagen eller vid motorträffar. En film 

har spelats in, spreds via Schoolsoft och kommunens och polisens sociala 

medier. Ett fysiskt brev har skickats till alla innehavare av a-traktor i 

kommunen med information om de risker som finns i samband med  körande 

av a-traktorer. Föräldramöten har hållits. Samverkan med olika grupper för 

att öka vuxennärvaron. Upplevelse: 2021 är lugnare än innan, inte lika 

många stora träffar. Men ett konstant brus. Det finns 294 a-traktorer i 

Ljusdal, vilket är en kraftig ökning. Gruppens arbete har lett till minskade 
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problem och man vill ha fortsatt dialog med ungdomar, fysiskt eller digitalt. 

Man kommer att fortsätta med de åtgärder som man funnit lyckosamma.  

 

Bemanning i Ljusdal 

17 poliser och 5 civilanställda i Ljusdal. Tidigare har polisnärvaron varit låg, 

såtillvida att man inte har haft tid för förebyggande arbete. Det finns inget 

som tyder på att Ljusdal är en förfördelad kommun, vi har en rimlig 

polisnärvaro. 

 

Avloppsanalyser 

Kommunen har tagit fyra analyser under 2021 för att få veta omfattningen på 

narkotikabruket i kommunen. Analyserna för mars, juni och september är 

klara. Man fokuserar på de vanligast förekommande drogerna. I en nationell 

kontext ligger vi på en låg eller normal nivå. Nivån på amfetamin har dock 

ökat och kommer att analyseras ytterligare.  

 

Statistik 

 

 Våld i offentlig nivå- på samma nivå eller mycket liten ökning 

 Antal anmälda våldtäkter har minskat. 

 Våld mot kvinnor har ökat  

 Antal tillgreppsbrott har ökat 

 

Det kommer att komma ett budgetförslag till BRÅ-gruppen som kommer att 

presenteras för kommunstyrelsen senare under våren.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 december 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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§ 4 Dnr 00309/2021  

Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslag till svar på revisionsrapporten godkänns 

 

2. Svaret skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisionsrapporten för upp-

följande granskning av personal och kompetensförsörjning beskrivning är 

korrekt. De rekommendationer som ges kommer förvaltningen att ta fasta på. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de får återkomma under första 

kvartalet 2022 med information om hur med arbetet med de åtgärder som 

rapporten föreslår ska genomföras. Anledningen till det är att behovet av att 

säkra resurser internt och externt samt identifiera omfattning samt tidsram 

för arbetet är ännu inte är klart. 

 

Arbetet omfattar i stora drag dessa punkter, 

 Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 

arbetsgivarevarumärket 

 Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 

rekrytering 

 Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 

kontinuerligt följs upp  

 Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån 

pensionsavgångar och yrkesgrupper 

 Program för en kommungemensam introduktion och 

kompetensutveckling av anställda 

 En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram              
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 5 Dnr 00179/2021  

Hemställan från Östersunds kommun till samtliga 
aktieägare i Inlandsbanan AB om avstående 
hembudsförbehåll 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun lämnar sitt samtycke till Östersunds kommuns 

 överlåtelse av aktier i Inlandsbanan AB till Östersunds Rådhus AB och 

 utfäster oåterkalleligt att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas.              

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommun har till ägarkommuner i Inlandsbanan AB inkommit 

med en hemställan om att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 

överlåtelse av Östersunds kommuns samtliga aktier i Inlandsbanan AB till 

Östersunds kommuns helägda dotterbolag Östersunds Rådhus AB samt 

oåterkalleligt utfäster att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar sitt 

samtycke till överlåtelsen och oåterkalleligt utfäster att Ljusdals kommun 

inte kommer att utnyttja sin rätt till hembud.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 6 Dnr 00344/2021  

Ansökan från Hennans Byaråd gällande förvärv av 
fastigheten Råggärde 4:29 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ljusdals kommun säljer inte Råggärde 4:29.  

Sammanfattning av ärendet 

Hennans Byaråd har ansökt om att få köpa fastigheten Råggärde 4:29 där 

Hennans Camping ligger. I dagsläget arrenderar byarådet fastigheten till en 

arrendeavgift om 100 kronor per år. 

 

Arbetsutskottet återremitterade ärendet, 9 november 2021, § 125, efter att 

samhällsserviceförvaltningen hade föreslagit att Råggärde 4:29 skulle säljas 

till Hennans byaråd till skogsvärdet som uppskattats till 239 000 kronor. 

 

Efter dialog med Hennans Byaråd genom dess ordförande är slutsatsen att 

Hennans Byaråd inte kan betala det bedömda värdet och att Ljusdals 

kommun behåller ägandet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021, § 143 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 november 2021 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 125 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 

Ansökan med bilagor 5 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att 

inte sälja Råggärde 4:29. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Hennans byaråd 
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§ 7 Dnr 00328/2021  

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. 75 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande av 

 HITTAUT under år 2022.  

 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto till förfogande. 

 

3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2022 skicka 

 in uppföljande redovisning.          

Sammanfattning av ärendet 

Under år 2021 startade Ljusdals OK Hittaut i Ljusdal och i Järvsö. Hittaut är 

ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt som ägs av Svenska orienterings-

förbundet. Under 2021 genomfördes detta på 88 orter i Sverige. 

 

I dialog med Ljusdals OK kommer man under 2022 utöka verksamheten så 

att även Färila omfattas. Anledningen att man inte kan nå fler orter/byar är 

att det idag inte finns orienteringskartor.  

 

År 2021 var första året som Hittaut genomfördes och det med lyckat resultat. 

Avstämning har gjorts med enheten för strategisk och hållbar utveckling och 

fritidsenheten som ser positivt på att detta genomförs även 2022. Efter år 

2022 har vi ett bredare underlag och en utvärdering är möjlig för att se om 

detta är en aktivitet som ska stödjas 2023 och framöver. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021 

Tjänsteskrivelse skrivelse 2 december 2021 

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 27 september 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdals Orienteringsklubb 

Ekonomienheten (KA) 
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§ 8 Dnr 00413/2021  

Gallring av handlingar i verksamhetssystemet Treserva 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Avslutade ärenden/handlingar tillhörande tidigare omsorgsnämnd ( från 1 

 januari 2011 till och med 31 december 2018) får gallras i 

 verksamhetssystemet Treserva. Samma ansvarsfördelning som gäller från 

 och med 1 januari 2019 mellan omsorgsnämnden och arbetsmarknads- 

 och socialnämnden tillämpas. 

 

2.  Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 

 

3.  Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande 

 och gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt 

 dokumenthanteringsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 delades tidigare omsorgsnämnden upp i två nämnder; 

arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden. I och med detta 

ligger ansvaret för handlingar fördelat på aktuell nämnd där en brukare 

förekommer. 

 

Verksamhetssystemet Treserva togs i bruk 1 januari 2011 vad gäller Individ- 

och familjeomsorg (IFO). Samtliga handläggare inom IFO arbetar sedan dess 

i Treserva. 1 januari 2013 började man använda systemet för äldreomsorgen 

(ÄO) samt för ärenden gällande funktionsnedsättning (FN), för kommunal 

hälso- och sjukvård (reglerade i hälso- och sjukvårdslagen) samt handlägg-

ning avseende LSS-ärenden (reglerade i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade – LSS). Detta innefattar främst verksamhetsområdena 

äldreomsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt stöd och omsorg och 

dessa verksamhetsområdens handläggare. 

 

Hittills har kommunen inte haft någon gallringsmodul, vilket är en 

tilläggsmodul i Treserva. Det innebär att den tidigare omsorgsnämndens 

handlingar gallrats fysiskt i pappersarkiven under de aktuella åren, men inte 

digitalt i systemet. Gallring har skett utifrån arkivlagens bestämmelser om 

gallring, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar 
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rörande den kommunala socialtjänsten, färdtjänsten, LSS-verksamheten m fl, 

samt nämndens dokumenthanteringsplan. 

 

En gallringsmodul har nu inköpts till Treserva.  

 

För att allmänna handlingar ska kunna gallras måste ansvarig nämnd utfärda 

ett gallringsbeslut. Den ansvariga nämnden, den tidigare omsorgsnämnden, 

finns inte längre, varför kommunstyrelsen som arkivmyndighet måste fatta 

gallringsbeslutet.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Linda Carlsson och Ulf Wallin 
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§ 9 Dnr 00356/2020  

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Det faktum att kommunen får en oproportionerligt liten andel av 

 fördelade medel i Länstransportplanen ska förstärkas i yttrandet med 

 konsekvensbeskrivningar för Ljusdals kommun. 

 

2.  Det faktum att regionen får en för liten andel i förhållande till den 

 nationella fördelningen ska förstärkas i yttrandet. 

 

3.  Till arbetsutskottet den 26 januari delegeras rätten att fatta beslut om 

 ovanstående förstärkningar i yttrandet. 

 

4.  Till yttrandet ska tillföras att förbifart Ljusdal har funnits med i tidigare 

 plan. 

 

5.  De fyra fokusområden som lyfts i yttrandet ska skrivas i punktform 

 istället för numrering. 

 

6.  Yttrandet över länstransportsplanen för 2022-2033 godkänns i övrigt och 

 översänds till Region Gävleborg.           

Sammanfattning av ärendet 

Regionen har sänt länstransportsplanen till kommunen för granskning 

gällande dess innehåll.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande:  

 

Ljusdal är regionens till ytans största kommun, men får en oproportionerligt 

liten andel av de fördelade medlen i länstransportplanen. På samma sätt får  

regionen i sin tur en för liten andel i förhållande till den nationella 

fördelningen.    

 

Ljusdals kommun anser att samtliga inspelande åtgärder är viktiga för 

utvecklingen i Ljusdal och att det är av största vikt att kommunen får en 

större andel av de budgeterade medlen. Vissa inspelade åtgärder, stora som 

små, är sådana som funnits med under en längre period och påtalats i ett 
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flertal äldre planer. Kommunen anser därmed att det torde vara hög prioritet 

på att vissa av dessa mindre åtgärder verkligen genomförs och inte enbart 

planeras.  

 

Som exempel kan nämnas: 

Los (väg 310/296), ett mindre avsnitt för GC-väg där det tidigare ej kommit 

till stånd på grund av problem med markåtkomst.  

 

GC-väg mellan Svedja och Korskrogen, väg 84. Den tunga trafiken  bidrar 

till att avsnittet blir farligt för gående och cyklister.  

 

Förutom dessa tidigare planerade åtgärder vill Ljusdal lyfta följande fyra 

fokusområden:  

 

1: För kommunens fortsatta utveckling är det av största vikt att åtgärden som 

benämns som ”Förbifart Ljusdal” kommer till stånd i sin helhet. Detta för att 

möjliggöra för den tunga trafiken att passera på Kyrksjönäsvägen och ej på 

riksväg 84 genom centralorten. Kommunen är medveten om att Kyrksjö-

näsvägen idag är en kommunal väg och därför inte kan omfattas av läns-

transportplanen. Kommunen vill därför påtala sitt tidigare positiva ställ-

ningstagande gällande förslaget att byta väg med Trafikverket. Det kommer 

att vara ohållbart för centrummiljön att BK4-fordon passerar genom. Det 

finns också risk för att BK4-trafik trots klassificeringen kan komma att 

använda Kyrksjönäsvägen, vilket skulle medföra betydande kostnader för 

kommunen i form av drift och underhåll.  

 

2: På lite längre sikt, med utvecklingen av Östernäs som en ny stadsdel i 

Ljusdal, är det av största vikt att en utredning för en gång- och cykeltunnel 

under järnvägen vid resecentrum påbörjas. Detta skulle bidra till en säkrare 

och mer tillgänglig passage från centrala Ljusdal till den nya delen Östernäs.  

 

3: Till följd av det expansiva skedet som Järvsö befinner sig i, med flertalet 

nybyggnationer av olika slag, är det viktigt att en planskild korsning vid en 

av järnvägsövergångarna anordnas. Detta för att säkerställa att räddnings-

tjänsten i Järvsö ska kunna göra utryckningar på bägge sidor av järnvägen 

inom en rimlig tid och inte riskera att bli fast vid järnvägsövergången.  

 

4: Gång- och cykeltunneln vid Järvsö station måste prioriteras för att möta 

behovet av större krav från både lokalbefolkning och besökande om möjlig-

het till hållbart resande. Detta är ju också en parameter som länsplanen tar 

avstamp i. Kommunen har å sin sida påbörjat markförhandlingar med en 

markägare på östra sidan om järnvägen för att möjliggöra flera parkeringar 
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som skulle bidra till större möjlighet för lokalbefolkningen att ta tåget istället 

för bilen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 december 2021 

Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 

Yrkanden 

Lars Molin (M): 

 

1. Det faktum att kommunen får en oproportionerligt liten andel av fördelade 

medel i Länstransportplanen ska förstärkas i yttrandet med 

konsekvensbeskrivningar för Ljusdals kommun. 

 

2. Det faktum att regionen får en för liten andel i förhållande till den 

nationella fördelningen ska förstärkas i yttrandet. 

 

3. Avsnittet ”Förbifart Ljusdal” utgår och att avsatta medel istället läggs på 

att tidigare planerade åtgärder genomförs se tjänsteskrivelse 2021-04-07, KS 

00026/2021. 

 

Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C): Bifall till Lars Molins yrkande 

punkt 1 och 2. Avslag på punkt 3. 

 

Jonny Mill (LB): Bifall till Lars Molins yrkanden. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Till yttrandet ska tillföras att förbifart Ljusdal har 

funnits med i tidigare plan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande nummer 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande nummer 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande nummer 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå Lars Molins yrkande, Nej-röst för att bifalla Lars Molins 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 

Lars Molins yrkande.  

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S),  

Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson 

(V) och Lars G Eriksson (Sd) röstar Ja. 

 

Lars Molin (M), Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB) röstar Nej. 

 

Propositionsordning forts. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att de fyra 

fokusområden som lyfts i yttrandet skrivs i punktform istället för numrering. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera till 

arbetsutskottet den 26 januari att fatta beslut om skrivningar gällande 

förstärkningar i enlighet med kommunstyrelsens beslut vid dagens 

sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden frågar om yttrandet i övrigt kan bifallas. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. .  

Reservationer 

Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus (L) reserverar sig mot 

beslutet att avslå Lars Molins yrkande gällande "Förbifart Ljusdal."  

 

Beslutsexpediering 

Akt, KSAU 

 

KS 2022-01-13 för digital justering
(Signerat, SHA-256 02A8A152E3012724453C7546CE1DD3EEE7504482C5CB381FB92C18A5C170C3F5)

Sida 22 av 37



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

23(36) 

Datum 

2022-01-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 00148/2020  

Nedlagda deponier i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Rapporten "Förstudie Nedlagda deponier" godkänns som planering för 

 arbetet med MIFO 2-undersökningar av nedlagda deponier i Ljusdals 

 kommun.       

Sammanfattning av ärendet 

En rapport över nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 inom Ljusdals 

kommun har tagits fram under år 2021. Rapporten innehåller övergripande 

åtgärds- och budgetförslag för att undersöka de nedlagda deponierna enligt 

MIFO 2 som är en nationell metodik för inventering av förorenade områden. 

En prioriteringsordning har tagits fram för deponierna i riskklass 1 och 2. De 

deponier som anses mest prioriterade ligger i Järvsö och risken för påverkan 

på grundvattnet är stor.  

 

För att arbetet med nedlagda deponier ska bli så effektivt som möjligt är det 

viktigt att det finns personella resurser över tid samt att det avsätts en budget 

som sträcker sig över flera år. I förstudien föreslås att en budget på ca 

1 500 000 kronor avsätts per år under åren 2022 till och med 2035 för arbetet 

med nedlagda deponier. 

 

Avsikten är att kommunfullmäktige i samband med bokslut och årsredo-

visning 2021 avsätter 19.5 mnkr sammanlagt för de kommande 13 åren, 

avseende årliga kostnader för att undersöka och bedöma behovet av 

eventuell framtida återställning av nedlagda deponier.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 22 december 2021 

Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021, § 139 

Tjänsteskrivelse 29 november 2021 

Rapport nedlagda deponier samt bilaga 1 och 2, 12 november 2021 
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Yrkanden 

Lars Molin (M): Rapporten "Förstudie Nedlagda deponier" godkänns som 

planering för arbetet med MIFO 2-undersökningar av nedlagda deponier i 

Ljusdals kommun.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

ESHU 
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§ 11 Dnr 00177/2021  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 

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 tredje kvartalet 2021.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november 2021, § 190 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 12 Dnr 00222/2021  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 

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 tredje kvartalet 2021.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 

Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2021, § 167 

Presentation 

Sammanställning 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 13 Dnr 00119/2021  

Ansökan från AB Ljusdalshem om försäljning av 
fastigheten Lillhaga 1:86 (Lillhaga förskola) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Fastigheten Lillhaga 1:86 försäljs till högsta budgivaren för 1 450 000 

 kronor.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2021 att försälja fastigheten 

Lillhaga 1:86 efter det att utbildningsförvaltningens hyresavtal löpt ut. 

Ljusdalshem som förvaltar kommunens fastigheter har genom mäklare 

administrerat försäljningen och föreslår att kommunen säljer fastigheten till 

högsta budgivare för 1 450 000 kronor.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 27 december 2021 

Begäran från AB Ljusdalshem 21 december 2021 

Budförteckning 

Protokoll kommunstyrelsen 27 maj 2021, § 110 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att  fastigheten 

Lillhaga 1:86 försäljs till högsta budgivaren för 1 450 000 kronor. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem för verkställande 
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§ 14 Dnr 00449/2021  

Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 

 kronor.  

 

2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 

4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 

tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 

har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 

långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 

bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 

 

Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 

hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 

administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 

samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 

1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 

finns. 

 

Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 

beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 

 

Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 

215 000 kronor lägre än idag.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 27 december 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 15 Dnr 00433/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Enligt förslag från Ramsjö byaråd beviljas bygdemedel avseende 

 Våsbergets vindkraftspark till Ramsjö byaråd ekonomisk förening med  

 98 000 kronor för inköp och installation av en ny betalterminal vid 

 byamacken i Ramsjö.  

 

2.  Kommunchefen får uppdrag att se över möjligheten att hitta framtida stöd 

 för drivmedelstationerna i Ramsjö och Los.    

Sammanfattning av ärendet 

Fonden för bygdemedel från Våsbergets vindkraftspark har ofördelade medel 

kvar från den årliga fördelningen i maj 2021. Byarådet begär i en skrivelse 

att kommunstyrelsen fattar ett extra beslut gällande en ansökan av akut 

karaktär, då det gäller att säkra en samhällskritisk service, inköp av 

drivmedel.  

 

Bygdemedel för vindkraft fördelas enligt gängse rutiner en gång per år, 

genom beslut i kommunstyrelsen i maj efter en ansökningsomgång där 

byarådet utgör remissinstans. En ny ansökan om bygdemedel har kommit in, 

där det finns särskilda skäl för snabb handläggning.  

 

Betalterminalen vid byamacken i Ramsjö är av äldre typ och efter 

nedstängningen av 3G-nätet nyligen fungerar den ojämnt på grund av 

sviktande kontakt med internet. Banken kräver av säkerhetsskäl byte till en 

modernare lösning, vilket också skulle säkra en jämnare och säkrare service 

för kunderna. 

 

Byamacken drivs av Ramsjö byaråd ekonomisk förening, där det ideella 

byarådet är huvudman. De båda organisationerna har skilda styrelser.  

Tillgången till drivmedelsförsörjning i Ramsjö är av avgörande betydelse för 

Ramsjö som bygd. Den tilltagande tunga trafiken kopplad till vindkrafts-

utbyggnaden i området ökar också trycket på macken.  

 

Den ekonomiska föreningen bakom macken har ansökt om bygdemedel med 

snabbast möjliga handläggning. Byarådet tillstyrker ansökan och begär i en 
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skrivelse 2021-12-21 att kommunstyrelsen fattar ett extra beslut så snart som 

möjligt istället för att invänta ordinarie bygdemedelsfördelning.   

 

Ändamålet för ansökan stämmer väl överens med kriterierna för 

bygdemedlen enligt avtalet med vindkraftsbolaget, där det sägs att 

”Bygdemedlen får bara användas till ändamål som främjar näringsliv eller 

service i bygden kring Våsberget eller annars är till nytta för denna.” 

 

Vid fördelningen av bygdemedel 2021 beslutades inte för hela det 

tillgängliga beloppet, utan det återstår ca 250 000 kronor i fonden, som 

skulle tillföras det belopp som är möjligt att fördela i maj 2022. Ett beslut 

enligt förslaget innebär att den summa som kan fördelas vid det ordinarie 

beslutet i maj minskas med motsvarande belopp.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 december 2021 

Ansökan från Ramsjö Byaråd ekonomisk förening 

Protokoll från Ramsjö Bygderåd 21 december 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Kommunchefen får uppdrag att se över möjligheten att 

hitta framtida stöd för drivmedelstationerna i Ramsjö och Los.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att 

bevilja Ramsjö byaråd bygdemedel avseende Våsbergets vindkraftspark till 

Ramsjö byaråd ekonomisk förening med 98 000 kronor för inköp och 

installation av en ny betalterminal vid byamacken i Ramsjö. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.     

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ramsjö byaråd 

Kommunchefen  

ESHU för verkställande 
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§ 16 Dnr 00055/2020  

Val av representant till Biosfärområde Voxnadalens 
styrelse 2022 samt höjning av den årliga kommunala 
medfinansieringen  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Jonny Mill (LB) utses till politisk representant till biosfärområdets 

 styrelse. Uppdraget avser 1 år (2022). 

 

2.  Den kommunala medfinansieringen till biosfärområdet höjs med 5 000 

 kronor per år; från 100 000 kronor till 105 000 kronor per år.          

Sammanfattning av ärendet 

Biosfärområde Voxnadalen har i uppdrag av Unesco att vara ett väl 

fungerande modellområde för hållbar utveckling som bidrar till FNs Globala 

mål och genomförandet av Agenda 2030.  

 

Biosfärområde Voxnadalen utgår huvudsakligen från älven Voxnans 

avrinningsområde. 

 

Inom Biosfärområdet arbetas det med tre fokusområden, Skogen som hållbar 

resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Det har tagits 

fram effektmål samt åtgärder och indikatorer för alla tre fokusområden, sam-

lade i Biosfärområde Voxnadalen - Utvecklingsplan 2020-2025. Arbetet ska 

stödja en kunskapsförmedling om skogens, vattendragens och det öppna 

odlings- och kulturlandskapets ekosystemtjänster och områdets kulturhistori-

ska aspekter, samt visa på insatser och aktiviteter som integrerar ett ekolog-

iskt, socialt och ekonomiskt hållbart brukande av områdets ekosystem-

tjänster och kulturmiljöer.   

 

Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för Biosfärområde Voxnadalens 

organisation. Ytterst beslutande över biosfärområdets verksamhet är 

organisationens styrelse. I styrelsen ska en bredd av aktörer ingå där 

representanter från offentlig förvaltning, intresseorganisationer och ideell 

sektor finns med. Det praktiska arbetet och den dagliga samordningen sker 

från biosfärkontoret, vars personal är anställd av Ovanåkers kommun.  
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Till Ljusdals kommun har det kommit en förfrågan om att utse en 

representant till Biosfärområde Voxnadalens styrelse. Ljusdals kommun har 

varit representerat i biosfärområdets styrelse sedan starten 2018. Från och 

med 2022 inleds en ny styrelseperiod som varar i två år. Styrelsen ska bestå 

av 10 till 13 ledamöter, där plats 1-6 ska representera offentliga organisa-

tioner verksamma i biosfärområdet och som väljs in på 1 år. Plats 7-13 ska 

representera privat sektor och väljas utifrån biosfärområdets tre 

fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten samt Ett öppet 

och levande landskap. Dessa platser väljs in på 2 år. 

 

Biosfärområdets styrelse sammanträder en halv arbetsdag fyra gånger per år. 

Plats varierar mellan Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal. Möjlighet finns att 

delta på nationella och internationella nätverksträffar och konferenser vilket 

också  uppmuntras. Ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan biosfärområden är en 

viktig del i arbetet. 

 

Finansieringen av Biosfärområde Voxnadalen utgörs till 50 % av ett bidrag 

från Naturvårdsverket. Ett bidragsvillkor är att Naturvårdsverkets stöd ska 

vara ett komplement med högst 50 % till annan finansiering. Ovanåkers, 

Ljusdals och Bollnäs kommun bidrar också med en årlig medfinansiering om 

sammanlagt 425 000 kr, varav Ljusdals del hittills utgjort 100 000 kr per år. 

Under 2021 höjdes Naturvårdsverkets bidrag från 400 000 kr till 450 000 kr, 

vilket innebär att den sammanlagda kommunala medfinansieringen inte 

längre motsvarar 50 %. En marginell höjning av den kommunala medfinan-

sieringen är därför nödvändig.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 22 december 2021 

Begäran från Biosfärområde Voxnadalen  

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Harald Noréus (L): 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, Jonny Mill, Författningssamling, Biosfärområde 

Voxnadalen, Ekonomienheten KA 
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§ 17 Dnr 00417/2021  

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillika krisledningsnämnd och budgetberedning samt av 
1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor 
efter Bodil Eriksson (LB) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Jonny Mill (LB) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 tillika krisledningsnämnd och budgetberedning. 

 

2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

3.  Val av  1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor sker vid ett 

 senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och 

budgetberedning samt som 1:e vice ordförande i Rådet för 

funktionshinderfrågor. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Jonny Mill (LB) väljs till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och 

budgetberedning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Jonny Mill, Förtroendemannaregister, ksau, löneenheten 
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§ 18 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: 

 

 Omsorgsnämnden 17 november och 15 december 

 Utbildningsnämnden 16 december 

 Samhällsservicenämnden 8 december 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november och 14 december 

 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 17 november 2021 samt 

ägarsamråd 30 november 2021 

 Styrelsen AB Ljusdalshem 29 september 2021, 27 oktober 2021 och 

24 november 2021 samt ägarsamråd 2 december 2021 

 Inköp Gävleborg, direktionsmöten 22 oktober 2021 samt 10 

december 2021 

 Samordningsförbund Gävleborg 15 oktober 2021 samt 26 november 

2021             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 

KS 2022-01-13 för digital justering
(Signerat, SHA-256 02A8A152E3012724453C7546CE1DD3EEE7504482C5CB381FB92C18A5C170C3F5)

Sida 35 av 37



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

36(36) 

Datum 

2022-01-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 30-40 år 2021. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om delgivningen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 1 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – dom från Mark-och miljödomstolen har inte kommit.  


 


 Timmerterminal – ingen ny information. 


 


 Hälsingeråd – Hälsingerådet har antagit en ny vision 2030: 


Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och 


framtidstro. Intervjuer med de tre tjänsterna med hälsingeuppdrag 


genomförs i februari. Årets första Hälsingeråd är den 19 januari. 


 


 Covid-19 – Smittspridningen ökar mycket i hela länet.  137 smittade 


de senaste 10 dagarna. 25 inlagda på sjukhus i hela Gävleborg, 1 på 


IVA. I måndags gick kommunen upp i stabsläge med fokus på att 


klara bemanning inom samhällsviktig verksamhet. Stabsmöten 


kommer att hållas en gång i veckan. Det kommer att vara ett 


ansträngt läge under januari och kanske också februari. 


 


 Näringslivsforum – Det första Näringslivsforum hölls den 9 


december. Tio stycken representanter för företagsnätverk och 


branschorganisationer deltog. Kompetensförsörjningen framåt är en 


nyckelfråga för kommunen och näringslivet. 


 


 Övrigt – Utifrån de antagna ekonomistyrningsreglerna kommer 


riktlinjer och rutiner arbetas fram. Dessa är viktiga dokument för en 


bra implementering.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 
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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 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


7(36) 


Datum 


2022-01-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 2 Dnr 00435/2020  


Redovisning från omsorgsnämnden och 
arbetsmarknads- och socialnämnden över beslutade 
åtgärder som gör att verksamhetens kostnadsnivå 
överensstämmer med ramen för 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Informationen noteras till protokollet.  


 


2.  Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens klargörande att budget 2022 


 kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas nämnden att nogsamt följa 


 nämndens ekonomiska utveckling och kvarstår negativa avvikelser ska 


 nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med antagna 


 ekonomistyrningsregler. Redovisning från arbetsmarknads- och 


 socialnämnden ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 


 månad.  


 


3.  Kommunstyrelsen finner att omsorgsnämnden inte vidtagit tillräckliga 


 åtgärder för en ekonomi i balans 2022. Kommunstyrelsen uppmanar 


 därmed omsorgsnämnden att skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med 


 antagna ekonomistyrningsregler. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till 


 kommunstyrelsen i mars.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober 2021, § 169 att uppdra till omsorg-


snämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att till kommunstyrelsens 


sammanträde i januari 2022 inkomma med en förteckning över beslutade 


åtgärder som gör att verksamhetens kostnadsnivå överensstämmer med 


ramen för 2022. Besluten ska konkret visa på aktiviteter för minskad 


kostnadsnivå och bör ha förankring i referenskostnader. Förteckningen bör 


innehålla både verksamhetsbeslut och politiska beslut.  


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) och 


förvaltningschef Kenneth Forssell samt omsorgsnämndens ordförande 


László Gönczi (MP) och förvaltningschef Ingrid Sundström redovisar 


respektive nämnds arbete för att klara budget 2022. Se bilagor. 
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Beslutsunderlag 


Redovisade åtgärder från arbetsmarknads- och socialnämnden 


Redovisade åtgärder från omsorgsnämnden 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): 


 


Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens klargörande att budget 2022 


kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas nämnden att nogsamt följa 


nämndens ekonomiska utveckling och uppstår negativa avvikelser ska 


nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med antagna 


ekonomistyrningsregler.  


 


Lena Svahn (-): Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i 


mars månad.  


 


Sören Görgård (C): Ordet "Uppstår" ska bytas ut mot "kvarstår". 


 


Marit Holmstrand (S): Kommunstyrelsen finner att omsorgsnämnden inte 


vidtagit tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans 2022. Kommunstyrelsen 


uppmanar därmed omsorgsnämnden att skyndsamt vidta åtgärder i enlighet 


med antagna ekonomistyrningsregler. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till 


kommunstyrelsen i mars. 


 


Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.  


 


Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): Bifall till Marit Holmstrands 


yrkanden. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande 


gällande arbetsmarknads- och socialnämnden inklusive Sören Görgårds 


ändringsyrkande och Lena Svahns tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande 


gällande omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, ON, ASN 
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§ 3 Dnr 00093/2020  


Information om brottsförebyggande arbete Ljusdals 
kommun 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


[Kommunstyrelsen får en rapportering om BRÅ:s arbete med de prioriterade 


områden som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 16 september 


2020, polisens statistik för anmälda brott 2021 i Ljusdals kommun, resultatet 


av de vattenanalyser som görs gällande narkotika, polisens syn på antal 


poliser i kommunen samt information om medborgarlöftet. 


 


Säkerhetschef Josefin Jarlheden och kommunpolis Kristoffer Halvarsson 


informerar. 


 


Gärdeåsen  


Signaler har kommit om att människor är otrygga på Gärdeåsen med 


ungdomar som rör sig i grupp. Hyresgästföreningen har bett om hjälp. Ett 


välbesökt möte har hållits på plats på Gärdeåsen, med resultatet att polisen 


kommer att ha en större närvaro på Gärdeåsen. Möte med Somaliska 


föreningen har hållits, föreningen kommer att knytas närmare polisen och 


kommunen. Polisen har vistats ganska mycket på Gärdeåsen, och har inte 


sett så många brott när de vistats där.  


 


Motorburen problematik 


 


Den operativa gruppen har varit aktiv under ett år. Central fråga- inga vuxna 


fanns närvarande i miljön, varken i vardagen eller vid motorträffar. En film 


har spelats in, spreds via Schoolsoft och kommunens och polisens sociala 


medier. Ett fysiskt brev har skickats till alla innehavare av a-traktor i 


kommunen med information om de risker som finns i samband med  körande 


av a-traktorer. Föräldramöten har hållits. Samverkan med olika grupper för 


att öka vuxennärvaron. Upplevelse: 2021 är lugnare än innan, inte lika 


många stora träffar. Men ett konstant brus. Det finns 294 a-traktorer i 


Ljusdal, vilket är en kraftig ökning. Gruppens arbete har lett till minskade 
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problem och man vill ha fortsatt dialog med ungdomar, fysiskt eller digitalt. 


Man kommer att fortsätta med de åtgärder som man funnit lyckosamma.  


 


Bemanning i Ljusdal 


17 poliser och 5 civilanställda i Ljusdal. Tidigare har polisnärvaron varit låg, 


såtillvida att man inte har haft tid för förebyggande arbete. Det finns inget 


som tyder på att Ljusdal är en förfördelad kommun, vi har en rimlig 


polisnärvaro. 


 


Avloppsanalyser 


Kommunen har tagit fyra analyser under 2021 för att få veta omfattningen på 


narkotikabruket i kommunen. Analyserna för mars, juni och september är 


klara. Man fokuserar på de vanligast förekommande drogerna. I en nationell 


kontext ligger vi på en låg eller normal nivå. Nivån på amfetamin har dock 


ökat och kommer att analyseras ytterligare.  


 


Statistik 


 


 Våld i offentlig nivå- på samma nivå eller mycket liten ökning 


 Antal anmälda våldtäkter har minskat. 


 Våld mot kvinnor har ökat  


 Antal tillgreppsbrott har ökat 


 


Det kommer att komma ett budgetförslag till BRÅ-gruppen som kommer att 


presenteras för kommunstyrelsen senare under våren.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 14 december 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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§ 4 Dnr 00309/2021  


Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Förslag till svar på revisionsrapporten godkänns 


 


2. Svaret skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 


 


Kommunstyrelsen föreslår: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisionsrapporten för upp-


följande granskning av personal och kompetensförsörjning beskrivning är 


korrekt. De rekommendationer som ges kommer förvaltningen att ta fasta på. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de får återkomma under första 


kvartalet 2022 med information om hur med arbetet med de åtgärder som 


rapporten föreslår ska genomföras. Anledningen till det är att behovet av att 


säkra resurser internt och externt samt identifiera omfattning samt tidsram 


för arbetet är ännu inte är klart. 


 


Arbetet omfattar i stora drag dessa punkter, 


 Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 


arbetsgivarevarumärket 


 Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 


rekrytering 


 Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 


kontinuerligt följs upp  


 Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån 


pensionsavgångar och yrkesgrupper 


 Program för en kommungemensam introduktion och 


kompetensutveckling av anställda 


 En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram              
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 5 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 5 Dnr 00179/2021  


Hemställan från Östersunds kommun till samtliga 
aktieägare i Inlandsbanan AB om avstående 
hembudsförbehåll 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun lämnar sitt samtycke till Östersunds kommuns 


 överlåtelse av aktier i Inlandsbanan AB till Östersunds Rådhus AB och 


 utfäster oåterkalleligt att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas.              


Sammanfattning av ärendet 


Östersunds kommun har till ägarkommuner i Inlandsbanan AB inkommit 


med en hemställan om att samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke till 


överlåtelse av Östersunds kommuns samtliga aktier i Inlandsbanan AB till 


Östersunds kommuns helägda dotterbolag Östersunds Rådhus AB samt 


oåterkalleligt utfäster att rätt till hembud inte kommer att utnyttjas. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar sitt 


samtycke till överlåtelsen och oåterkalleligt utfäster att Ljusdals kommun 


inte kommer att utnyttja sin rätt till hembud.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 6 Dnr 00344/2021  


Ansökan från Hennans Byaråd gällande förvärv av 
fastigheten Råggärde 4:29 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ljusdals kommun säljer inte Råggärde 4:29.  


Sammanfattning av ärendet 


Hennans Byaråd har ansökt om att få köpa fastigheten Råggärde 4:29 där 


Hennans Camping ligger. I dagsläget arrenderar byarådet fastigheten till en 


arrendeavgift om 100 kronor per år. 


 


Arbetsutskottet återremitterade ärendet, 9 november 2021, § 125, efter att 


samhällsserviceförvaltningen hade föreslagit att Råggärde 4:29 skulle säljas 


till Hennans byaråd till skogsvärdet som uppskattats till 239 000 kronor. 


 


Efter dialog med Hennans Byaråd genom dess ordförande är slutsatsen att 


Hennans Byaråd inte kan betala det bedömda värdet och att Ljusdals 


kommun behåller ägandet.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021, § 143 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 november 2021 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 125 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 


Ansökan med bilagor 5 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att 


inte sälja Råggärde 4:29. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Hennans byaråd 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


15(36) 


Datum 


2022-01-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 7 Dnr 00328/2021  


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. 75 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande av 


 HITTAUT under år 2022.  


 


2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto till förfogande. 


 


3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2022 skicka 


 in uppföljande redovisning.          


Sammanfattning av ärendet 


Under år 2021 startade Ljusdals OK Hittaut i Ljusdal och i Järvsö. Hittaut är 


ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt som ägs av Svenska orienterings-


förbundet. Under 2021 genomfördes detta på 88 orter i Sverige. 


 


I dialog med Ljusdals OK kommer man under 2022 utöka verksamheten så 


att även Färila omfattas. Anledningen att man inte kan nå fler orter/byar är 


att det idag inte finns orienteringskartor.  


 


År 2021 var första året som Hittaut genomfördes och det med lyckat resultat. 


Avstämning har gjorts med enheten för strategisk och hållbar utveckling och 


fritidsenheten som ser positivt på att detta genomförs även 2022. Efter år 


2022 har vi ett bredare underlag och en utvärdering är möjlig för att se om 


detta är en aktivitet som ska stödjas 2023 och framöver. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021 


Tjänsteskrivelse skrivelse 2 december 2021 


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 27 september 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdals Orienteringsklubb 


Ekonomienheten (KA) 
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§ 8 Dnr 00413/2021  


Gallring av handlingar i verksamhetssystemet Treserva 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Avslutade ärenden/handlingar tillhörande tidigare omsorgsnämnd ( från 1 


 januari 2011 till och med 31 december 2018) får gallras i 


 verksamhetssystemet Treserva. Samma ansvarsfördelning som gäller från 


 och med 1 januari 2019 mellan omsorgsnämnden och arbetsmarknads- 


 och socialnämnden tillämpas. 


 


2.  Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 


 


3.  Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande 


 och gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt 


 dokumenthanteringsplan.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 1 januari 2019 delades tidigare omsorgsnämnden upp i två nämnder; 


arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden. I och med detta 


ligger ansvaret för handlingar fördelat på aktuell nämnd där en brukare 


förekommer. 


 


Verksamhetssystemet Treserva togs i bruk 1 januari 2011 vad gäller Individ- 


och familjeomsorg (IFO). Samtliga handläggare inom IFO arbetar sedan dess 


i Treserva. 1 januari 2013 började man använda systemet för äldreomsorgen 


(ÄO) samt för ärenden gällande funktionsnedsättning (FN), för kommunal 


hälso- och sjukvård (reglerade i hälso- och sjukvårdslagen) samt handlägg-


ning avseende LSS-ärenden (reglerade i Lagen om stöd och service till vissa 


funktionshindrade – LSS). Detta innefattar främst verksamhetsområdena 


äldreomsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt stöd och omsorg och 


dessa verksamhetsområdens handläggare. 


 


Hittills har kommunen inte haft någon gallringsmodul, vilket är en 


tilläggsmodul i Treserva. Det innebär att den tidigare omsorgsnämndens 


handlingar gallrats fysiskt i pappersarkiven under de aktuella åren, men inte 


digitalt i systemet. Gallring har skett utifrån arkivlagens bestämmelser om 


gallring, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar 
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rörande den kommunala socialtjänsten, färdtjänsten, LSS-verksamheten m fl, 


samt nämndens dokumenthanteringsplan. 


 


En gallringsmodul har nu inköpts till Treserva.  


 


För att allmänna handlingar ska kunna gallras måste ansvarig nämnd utfärda 


ett gallringsbeslut. Den ansvariga nämnden, den tidigare omsorgsnämnden, 


finns inte längre, varför kommunstyrelsen som arkivmyndighet måste fatta 


gallringsbeslutet.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Linda Carlsson och Ulf Wallin 
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§ 9 Dnr 00356/2020  


Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Det faktum att kommunen får en oproportionerligt liten andel av 


 fördelade medel i Länstransportplanen ska förstärkas i yttrandet med 


 konsekvensbeskrivningar för Ljusdals kommun. 


 


2.  Det faktum att regionen får en för liten andel i förhållande till den 


 nationella fördelningen ska förstärkas i yttrandet. 


 


3.  Till arbetsutskottet den 26 januari delegeras rätten att fatta beslut om 


 ovanstående förstärkningar i yttrandet. 


 


4.  Till yttrandet ska tillföras att förbifart Ljusdal har funnits med i tidigare 


 plan. 


 


5.  De fyra fokusområden som lyfts i yttrandet ska skrivas i punktform 


 istället för numrering. 


 


6.  Yttrandet över länstransportsplanen för 2022-2033 godkänns i övrigt och 


 översänds till Region Gävleborg.           


Sammanfattning av ärendet 


Regionen har sänt länstransportsplanen till kommunen för granskning 


gällande dess innehåll.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande:  


 


Ljusdal är regionens till ytans största kommun, men får en oproportionerligt 


liten andel av de fördelade medlen i länstransportplanen. På samma sätt får  


regionen i sin tur en för liten andel i förhållande till den nationella 


fördelningen.    


 


Ljusdals kommun anser att samtliga inspelande åtgärder är viktiga för 


utvecklingen i Ljusdal och att det är av största vikt att kommunen får en 


större andel av de budgeterade medlen. Vissa inspelade åtgärder, stora som 


små, är sådana som funnits med under en längre period och påtalats i ett 
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flertal äldre planer. Kommunen anser därmed att det torde vara hög prioritet 


på att vissa av dessa mindre åtgärder verkligen genomförs och inte enbart 


planeras.  


 


Som exempel kan nämnas: 


Los (väg 310/296), ett mindre avsnitt för GC-väg där det tidigare ej kommit 


till stånd på grund av problem med markåtkomst.  


 


GC-väg mellan Svedja och Korskrogen, väg 84. Den tunga trafiken  bidrar 


till att avsnittet blir farligt för gående och cyklister.  


 


Förutom dessa tidigare planerade åtgärder vill Ljusdal lyfta följande fyra 


fokusområden:  


 


1: För kommunens fortsatta utveckling är det av största vikt att åtgärden som 


benämns som ”Förbifart Ljusdal” kommer till stånd i sin helhet. Detta för att 


möjliggöra för den tunga trafiken att passera på Kyrksjönäsvägen och ej på 


riksväg 84 genom centralorten. Kommunen är medveten om att Kyrksjö-


näsvägen idag är en kommunal väg och därför inte kan omfattas av läns-


transportplanen. Kommunen vill därför påtala sitt tidigare positiva ställ-


ningstagande gällande förslaget att byta väg med Trafikverket. Det kommer 


att vara ohållbart för centrummiljön att BK4-fordon passerar genom. Det 


finns också risk för att BK4-trafik trots klassificeringen kan komma att 


använda Kyrksjönäsvägen, vilket skulle medföra betydande kostnader för 


kommunen i form av drift och underhåll.  


 


2: På lite längre sikt, med utvecklingen av Östernäs som en ny stadsdel i 


Ljusdal, är det av största vikt att en utredning för en gång- och cykeltunnel 


under järnvägen vid resecentrum påbörjas. Detta skulle bidra till en säkrare 


och mer tillgänglig passage från centrala Ljusdal till den nya delen Östernäs.  


 


3: Till följd av det expansiva skedet som Järvsö befinner sig i, med flertalet 


nybyggnationer av olika slag, är det viktigt att en planskild korsning vid en 


av järnvägsövergångarna anordnas. Detta för att säkerställa att räddnings-


tjänsten i Järvsö ska kunna göra utryckningar på bägge sidor av järnvägen 


inom en rimlig tid och inte riskera att bli fast vid järnvägsövergången.  


 


4: Gång- och cykeltunneln vid Järvsö station måste prioriteras för att möta 


behovet av större krav från både lokalbefolkning och besökande om möjlig-


het till hållbart resande. Detta är ju också en parameter som länsplanen tar 


avstamp i. Kommunen har å sin sida påbörjat markförhandlingar med en 


markägare på östra sidan om järnvägen för att möjliggöra flera parkeringar 
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som skulle bidra till större möjlighet för lokalbefolkningen att ta tåget istället 


för bilen.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 15 december 2021 


Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 


Yrkanden 


Lars Molin (M): 


 


1. Det faktum att kommunen får en oproportionerligt liten andel av fördelade 


medel i Länstransportplanen ska förstärkas i yttrandet med 


konsekvensbeskrivningar för Ljusdals kommun. 


 


2. Det faktum att regionen får en för liten andel i förhållande till den 


nationella fördelningen ska förstärkas i yttrandet. 


 


3. Avsnittet ”Förbifart Ljusdal” utgår och att avsatta medel istället läggs på 


att tidigare planerade åtgärder genomförs se tjänsteskrivelse 2021-04-07, KS 


00026/2021. 


 


Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C): Bifall till Lars Molins yrkande 


punkt 1 och 2. Avslag på punkt 3. 


 


Jonny Mill (LB): Bifall till Lars Molins yrkanden. 


 


Yvonne Oscarsson (V): Till yttrandet ska tillföras att förbifart Ljusdal har 


funnits med i tidigare plan. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande nummer 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande nummer 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande nummer 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


 


Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avslå Lars Molins yrkande, Nej-röst för att bifalla Lars Molins 


yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 


Lars Molins yrkande.  


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S),  


Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson 


(V) och Lars G Eriksson (Sd) röstar Ja. 


 


Lars Molin (M), Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB) röstar Nej. 


 


Propositionsordning forts. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att de fyra 


fokusområden som lyfts i yttrandet skrivs i punktform istället för numrering. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera till 


arbetsutskottet den 26 januari att fatta beslut om skrivningar gällande 


förstärkningar i enlighet med kommunstyrelsens beslut vid dagens 


sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden frågar om yttrandet i övrigt kan bifallas. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta. .  


Reservationer 


Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus (L) reserverar sig mot 


beslutet att avslå Lars Molins yrkande gällande "Förbifart Ljusdal."  


 


Beslutsexpediering 


Akt, KSAU 
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§ 10 Dnr 00148/2020  


Nedlagda deponier i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Rapporten "Förstudie Nedlagda deponier" godkänns som planering för 


 arbetet med MIFO 2-undersökningar av nedlagda deponier i Ljusdals 


 kommun.       


Sammanfattning av ärendet 


En rapport över nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 inom Ljusdals 


kommun har tagits fram under år 2021. Rapporten innehåller övergripande 


åtgärds- och budgetförslag för att undersöka de nedlagda deponierna enligt 


MIFO 2 som är en nationell metodik för inventering av förorenade områden. 


En prioriteringsordning har tagits fram för deponierna i riskklass 1 och 2. De 


deponier som anses mest prioriterade ligger i Järvsö och risken för påverkan 


på grundvattnet är stor.  


 


För att arbetet med nedlagda deponier ska bli så effektivt som möjligt är det 


viktigt att det finns personella resurser över tid samt att det avsätts en budget 


som sträcker sig över flera år. I förstudien föreslås att en budget på ca 


1 500 000 kronor avsätts per år under åren 2022 till och med 2035 för arbetet 


med nedlagda deponier. 


 


Avsikten är att kommunfullmäktige i samband med bokslut och årsredo-


visning 2021 avsätter 19.5 mnkr sammanlagt för de kommande 13 åren, 


avseende årliga kostnader för att undersöka och bedöma behovet av 


eventuell framtida återställning av nedlagda deponier.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 22 december 2021 


Arbetsutskottets protokoll 7 december 2021, § 139 


Tjänsteskrivelse 29 november 2021 


Rapport nedlagda deponier samt bilaga 1 och 2, 12 november 2021 
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Yrkanden 


Lars Molin (M): Rapporten "Förstudie Nedlagda deponier" godkänns som 


planering för arbetet med MIFO 2-undersökningar av nedlagda deponier i 


Ljusdals kommun.       


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


ESHU 
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§ 11 Dnr 00177/2021  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 


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 tredje kvartalet 2021.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november 2021, § 190 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 12 Dnr 00222/2021  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 


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 tredje kvartalet 2021.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 


Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2021, § 167 


Presentation 


Sammanställning 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 13 Dnr 00119/2021  


Ansökan från AB Ljusdalshem om försäljning av 
fastigheten Lillhaga 1:86 (Lillhaga förskola) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Fastigheten Lillhaga 1:86 försäljs till högsta budgivaren för 1 450 000 


 kronor.        


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2021 att försälja fastigheten 


Lillhaga 1:86 efter det att utbildningsförvaltningens hyresavtal löpt ut. 


Ljusdalshem som förvaltar kommunens fastigheter har genom mäklare 


administrerat försäljningen och föreslår att kommunen säljer fastigheten till 


högsta budgivare för 1 450 000 kronor.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 27 december 2021 


Begäran från AB Ljusdalshem 21 december 2021 


Budförteckning 


Protokoll kommunstyrelsen 27 maj 2021, § 110 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att  fastigheten 


Lillhaga 1:86 försäljs till högsta budgivaren för 1 450 000 kronor. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem för verkställande 
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§ 14 Dnr 00449/2021  


Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens 
förskola) 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Fastigheten Ljusdals-Ede 4:85, Tallåsens förskola köps för 3 000 000 


 kronor.  


 


2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har fått ett erbjudande att köpa fastigheten Ljusdals-Ede 


4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet. Kommunen har idag ett 


tioårigt hyresavtal med ägaren Napred AB som löper ut 2025-06-30. Samråd 


har skett med utbildningsförvaltningen som meddelar att kommunen har ett 


långsiktigt behov av en förskola i Tallåsen och att de lokaler man idag hyr är 


bra och uppfyller de krav förvaltningen har. 


 


Nuvarande årskostnad för utbildningsförvaltningen är 515 000 kronor varav 


hyran är 476 052 kronor. Sedan tillkommer 39 000 kronor i skötsel och 


administration. Lokalytan är 325 kvadratmeter. Fastigheten har bergvärme 


samt FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Byggår är 


1985. Ljusdalshems bedömning är att inga större direkta investeringsbehov 


finns. 


 


Med ett köp av fastigheten på 3 000 000 kronor plus omkostnader blir den 


beräknade årskostnaden 300 000 kronor per år för utbildningsförvaltningen. 


 


Med ett eget ägande av fastigheten blir utbildningsförvaltningens årskostnad 


215 000 kronor lägre än idag.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 27 december 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 15 Dnr 00433/2021  


Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Enligt förslag från Ramsjö byaråd beviljas bygdemedel avseende 


 Våsbergets vindkraftspark till Ramsjö byaråd ekonomisk förening med  


 98 000 kronor för inköp och installation av en ny betalterminal vid 


 byamacken i Ramsjö.  


 


2.  Kommunchefen får uppdrag att se över möjligheten att hitta framtida stöd 


 för drivmedelstationerna i Ramsjö och Los.    


Sammanfattning av ärendet 


Fonden för bygdemedel från Våsbergets vindkraftspark har ofördelade medel 


kvar från den årliga fördelningen i maj 2021. Byarådet begär i en skrivelse 


att kommunstyrelsen fattar ett extra beslut gällande en ansökan av akut 


karaktär, då det gäller att säkra en samhällskritisk service, inköp av 


drivmedel.  


 


Bygdemedel för vindkraft fördelas enligt gängse rutiner en gång per år, 


genom beslut i kommunstyrelsen i maj efter en ansökningsomgång där 


byarådet utgör remissinstans. En ny ansökan om bygdemedel har kommit in, 


där det finns särskilda skäl för snabb handläggning.  


 


Betalterminalen vid byamacken i Ramsjö är av äldre typ och efter 


nedstängningen av 3G-nätet nyligen fungerar den ojämnt på grund av 


sviktande kontakt med internet. Banken kräver av säkerhetsskäl byte till en 


modernare lösning, vilket också skulle säkra en jämnare och säkrare service 


för kunderna. 


 


Byamacken drivs av Ramsjö byaråd ekonomisk förening, där det ideella 


byarådet är huvudman. De båda organisationerna har skilda styrelser.  


Tillgången till drivmedelsförsörjning i Ramsjö är av avgörande betydelse för 


Ramsjö som bygd. Den tilltagande tunga trafiken kopplad till vindkrafts-


utbyggnaden i området ökar också trycket på macken.  


 


Den ekonomiska föreningen bakom macken har ansökt om bygdemedel med 


snabbast möjliga handläggning. Byarådet tillstyrker ansökan och begär i en 
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skrivelse 2021-12-21 att kommunstyrelsen fattar ett extra beslut så snart som 


möjligt istället för att invänta ordinarie bygdemedelsfördelning.   


 


Ändamålet för ansökan stämmer väl överens med kriterierna för 


bygdemedlen enligt avtalet med vindkraftsbolaget, där det sägs att 


”Bygdemedlen får bara användas till ändamål som främjar näringsliv eller 


service i bygden kring Våsberget eller annars är till nytta för denna.” 


 


Vid fördelningen av bygdemedel 2021 beslutades inte för hela det 


tillgängliga beloppet, utan det återstår ca 250 000 kronor i fonden, som 


skulle tillföras det belopp som är möjligt att fördela i maj 2022. Ett beslut 


enligt förslaget innebär att den summa som kan fördelas vid det ordinarie 


beslutet i maj minskas med motsvarande belopp.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 december 2021 


Ansökan från Ramsjö Byaråd ekonomisk förening 


Protokoll från Ramsjö Bygderåd 21 december 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB): Kommunchefen får uppdrag att se över möjligheten att 


hitta framtida stöd för drivmedelstationerna i Ramsjö och Los.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att 


bevilja Ramsjö byaråd bygdemedel avseende Våsbergets vindkraftspark till 


Ramsjö byaråd ekonomisk förening med 98 000 kronor för inköp och 


installation av en ny betalterminal vid byamacken i Ramsjö. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen bifaller detta.     


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ramsjö byaråd 


Kommunchefen  


ESHU för verkställande 
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§ 16 Dnr 00055/2020  


Val av representant till Biosfärområde Voxnadalens 
styrelse 2022 samt höjning av den årliga kommunala 
medfinansieringen  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Jonny Mill (LB) utses till politisk representant till biosfärområdets 


 styrelse. Uppdraget avser 1 år (2022). 


 


2.  Den kommunala medfinansieringen till biosfärområdet höjs med 5 000 


 kronor per år; från 100 000 kronor till 105 000 kronor per år.          


Sammanfattning av ärendet 


Biosfärområde Voxnadalen har i uppdrag av Unesco att vara ett väl 


fungerande modellområde för hållbar utveckling som bidrar till FNs Globala 


mål och genomförandet av Agenda 2030.  


 


Biosfärområde Voxnadalen utgår huvudsakligen från älven Voxnans 


avrinningsområde. 


 


Inom Biosfärområdet arbetas det med tre fokusområden, Skogen som hållbar 


resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Det har tagits 


fram effektmål samt åtgärder och indikatorer för alla tre fokusområden, sam-


lade i Biosfärområde Voxnadalen - Utvecklingsplan 2020-2025. Arbetet ska 


stödja en kunskapsförmedling om skogens, vattendragens och det öppna 


odlings- och kulturlandskapets ekosystemtjänster och områdets kulturhistori-


ska aspekter, samt visa på insatser och aktiviteter som integrerar ett ekolog-


iskt, socialt och ekonomiskt hållbart brukande av områdets ekosystem-


tjänster och kulturmiljöer.   


 


Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för Biosfärområde Voxnadalens 


organisation. Ytterst beslutande över biosfärområdets verksamhet är 


organisationens styrelse. I styrelsen ska en bredd av aktörer ingå där 


representanter från offentlig förvaltning, intresseorganisationer och ideell 


sektor finns med. Det praktiska arbetet och den dagliga samordningen sker 


från biosfärkontoret, vars personal är anställd av Ovanåkers kommun.  
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Till Ljusdals kommun har det kommit en förfrågan om att utse en 


representant till Biosfärområde Voxnadalens styrelse. Ljusdals kommun har 


varit representerat i biosfärområdets styrelse sedan starten 2018. Från och 


med 2022 inleds en ny styrelseperiod som varar i två år. Styrelsen ska bestå 


av 10 till 13 ledamöter, där plats 1-6 ska representera offentliga organisa-


tioner verksamma i biosfärområdet och som väljs in på 1 år. Plats 7-13 ska 


representera privat sektor och väljas utifrån biosfärområdets tre 


fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten samt Ett öppet 


och levande landskap. Dessa platser väljs in på 2 år. 


 


Biosfärområdets styrelse sammanträder en halv arbetsdag fyra gånger per år. 


Plats varierar mellan Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal. Möjlighet finns att 


delta på nationella och internationella nätverksträffar och konferenser vilket 


också  uppmuntras. Ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan biosfärområden är en 


viktig del i arbetet. 


 


Finansieringen av Biosfärområde Voxnadalen utgörs till 50 % av ett bidrag 


från Naturvårdsverket. Ett bidragsvillkor är att Naturvårdsverkets stöd ska 


vara ett komplement med högst 50 % till annan finansiering. Ovanåkers, 


Ljusdals och Bollnäs kommun bidrar också med en årlig medfinansiering om 


sammanlagt 425 000 kr, varav Ljusdals del hittills utgjort 100 000 kr per år. 


Under 2021 höjdes Naturvårdsverkets bidrag från 400 000 kr till 450 000 kr, 


vilket innebär att den sammanlagda kommunala medfinansieringen inte 


längre motsvarar 50 %. En marginell höjning av den kommunala medfinan-


sieringen är därför nödvändig.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 22 december 2021 


Begäran från Biosfärområde Voxnadalen  


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Harald Noréus (L): 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, Jonny Mill, Författningssamling, Biosfärområde 


Voxnadalen, Ekonomienheten KA 
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§ 17 Dnr 00417/2021  


Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillika krisledningsnämnd och budgetberedning samt av 
1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor 
efter Bodil Eriksson (LB) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Jonny Mill (LB) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 


 tillika krisledningsnämnd och budgetberedning. 


 


2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


 


3.  Val av  1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor sker vid ett 


 senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och 


budgetberedning samt som 1:e vice ordförande i Rådet för 


funktionshinderfrågor. 


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Jonny Mill (LB) väljs till ersättare i 


kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd och 


budgetberedning. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Jonny Mill, Förtroendemannaregister, ksau, löneenheten 
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§ 18 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: 


 


 Omsorgsnämnden 17 november och 15 december 


 Utbildningsnämnden 16 december 


 Samhällsservicenämnden 8 december 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 16 november och 14 december 


 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 17 november 2021 samt 


ägarsamråd 30 november 2021 


 Styrelsen AB Ljusdalshem 29 september 2021, 27 oktober 2021 och 


24 november 2021 samt ägarsamråd 2 december 2021 


 Inköp Gävleborg, direktionsmöten 22 oktober 2021 samt 10 


december 2021 


 Samordningsförbund Gävleborg 15 oktober 2021 samt 26 november 


2021             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 


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 


36(36) 


Datum 


2022-01-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 19 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.            


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 30-40 år 2021. 


 


Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om delgivningen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







