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§ 29 Dnr 00025/2020  

Information från kommunchefen februari 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 I går gick kommunen upp i stabsläge. Krisledningsstaben hade sitt 

första sammanträde i går eftermiddag.  

 Trygghetsboendet Stenebo har av Svenska Arkitektupproret röstats 

fram till finaste nyproduktion.  

 Östernäs – Kostnadsberäkning för sanering av östra området pågår. 

Åtgärdsinventering pågår för att kunna söka extern finansiering av 

region och stat. 

 Timmerterminalen – Inget nytt att rapportera. 

 Fiskodling Bränta -  Inget nytt att rapportera. 

 Samverkan IT Hälsingland – Ett inriktningsbeslut om att vi skall 

samarbeta i IT frågor i Hälsingland kommer till Hälsingerådet 8 april 

för ev. förslag till beslut i respektive kommunstyrelse  

 Nätverkssamarbete inköp – Samverkansavtal på gång. 

 Vård- och omsorgsboende – Inget nytt att rapportera.          

             

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse mars 2020 

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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§ 30 Dnr 00043/2019  

Förvaltningsplan Världsarv Hälsingland - antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett remissvar skickades till Länsstyrelsen Gävleborg 28 februari 2019 över 

ett förslag till förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 2019-2024. 

Ljusdals kommun ställde sig positiv till att en förvaltningsplan upprättades 

men önskade vissa förtydliganden i sitt remissvar av vilket flertalet av våra 

önskemål nu finns med i det reviderade förslaget till förvaltningsplan.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningsplanen för Världsarvet 

Hälsingegårdar ska antas.             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 15 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020 

Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 17 januari 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta .  
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§ 31 Dnr 00566/2018  

Firmatecknare enligt § 27 i reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun 
2019-2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Under mandatperioden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som 

 beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens 

 ordförande Markus Evensson eller vid förhinder för honom 

 kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn eller av 2:e vice  

 ordförande Sören Görgård. 

 

2. Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av  

 biträdande kommunchef Mikael Björk, av förvaltningschef Lasse Norin,  

 av förvaltningschef Carina Bryngelsson, av förvaltningschef Kenneth 

 Forssell, av förvaltningschef Ingrid Sundström eller av ekonomichef  

 Tom Westerberg. 

Sammanfattning av ärendet 

I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras 

av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 

vem som ska underteckna handlingarna.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, firmatecknarna 

Bankerna, Ekonomienheten  
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§ 32 Dnr 00310/2018  

Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg - antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.         

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg i 

september 2017 behövde en revidering av Inköps Gävleborgs förbunds-

ordning göras. En ny sådan antogs hösten 2019. Sedan dess har också ett 

process- och projektinriktat arbete pågått mellan kvarvarande kommuner i 

Inköp Gävleborg för att diskutera ett gemensamt inköps- och 

upphandlingsarbete.  

 

I denna process har man ånyo behövt göra en översyn av förbundsordningen 

för Inköp Gävleborg. Liggande förslag till revidering av förbundsordningen 

har sin grund i de tilltänkta förslagen till samarbete mellan kvarvarande 

kommuner i Inköp Gävleborg.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 16 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020 

Förbundsordning Inlöp Gävleborg 11 februari 2020  
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§ 33 Dnr 00082/2020  

Fristående gymnasieskola i Järvsö- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Mästaren 22 AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun från och med läsåret 2021/2022. 

 

Kommunen har av Skolinspektionen getts möjlighet att senast 8 maj 2020 

avlämna yttrande i enlighet med 2 kap 5 § Skollagen. Skolinspektionen ska, 

om möjligt, fatta beslut före den 1 oktober 2020. Under maj 2020 kommer 

därför Skolinspektionen att begära in årets slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

 

Johanna och Dennis Malmberg från bolaget informerar om sina planer på att 

starta en fristående gymnasieskola i Järvsö.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 mars 2020     

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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§ 34 Dnr 00373/2019  

Funktionsprogram skola 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Riktlinjen Funktionsprogram skola antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller 

renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet 

med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning. 

Funktionsprogram skola är nu färdigställt och ska som strategiskt 

styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.  

 

Funktionsprogrammet ska även antas av kommunstyrelsen i egenskap av 

fastighetsägare.  

 

Skolchef Carina Bryngelsson och ansvarig för fastighetsförvaltningen 

Richard Brännström informerar.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 22 januari 2020 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2020 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020 

Funktionsprogram skola 9 januari 2020  

Yrkanden 

Stina Bolin (S), Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden, Richard Brännström 
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§ 35 Dnr 00016/2020  

Funktionsprogram förskola 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Riktlinjen Funktionsprogram förskola antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller reno-

veringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet med 

sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning. 

Funktionsprogram förskola är nu färdigställt och ska som strategiskt 

styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.  

 

Funktionsprogrammet ska även antas av kommunstyrelsen i egenskap av 

fastighetsägare. 

 

Skolchef Carina Bryngelsson och ansvarig för fastighetsförvaltningen 

Richard Brännström informerar.             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 22 januari 2020, § 3 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2020 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020 

Funktionsprogram skola 9 januari 2020  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden 

Richard Brännström 
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§ 36 Dnr 00072/2020  

Ansökan från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren 
gällande internförsäljning av trygghetsboendena 
Gärdeåsvägen 14-16, Mångs-Pers och Gullvivan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ingen erinran finns mot försäljningen.           

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem bildades för att renodla och särredovisa servicehusen i ett 

eget bolag skiljt från AB Ljusdalshems övriga hyresrätter och lokaler. 

Styrelsen för AB Ljusdalshem har nu  beslutat att göra en internförsäljning 

av de trygghetsboenden som finns i dotterbolaget AB Ljusdals Servicehus 

till moderbolaget AB Ljusdalshem. Försäljningen sker till skattemässigt 

restvärde.   

 

Ansvarig för fastighetsförvaltningen Richard Brännström informerar.                   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 28 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 
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§ 37 Dnr 00074/2020  

Fiskevårdsplan Voxnan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Förslag till fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals 

 kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 20 februari 2016 att en fiskevårdsplan även 

skulle tas fram för Voxnans avrinningsområde. Detta skulle ske i samarbete 

med Bollnäs och Ovanåkers kommuner för att ta ett samlat grepp om älven 

och dess tillrinnande vattendrag. Det finns sedan tidigare en beslutad 

fiskevårdsplan framtagen för Ljusnans tillrinningsområde i Ljusdals 

kommun.  

 

Arbetet med fiskevårdsplanen har under projekttiden expanderat och 

omfattar nu både Ljusnan och Voxnan i de berörda Hälsingekommunerna. 

Projektet har drivits med stöd från Länsstyrelsen Gävleborg samt även med 

bidrag från Leader (EU). Resultatet är att varje deltagande kommun arbetat 

fram fiskevårdsplaner inom sin kommun samt att det även tagits fram ett 

gemensamt måldokument, en övergripande fiskevårdsplan, för utvecklingen 

av fiskevården inom kommunerna.  

 

Det gemensamma måldokumentet har inte förankrats tillräckligt inom 

respektive deltagande kommun varför detta dokument lämnas för senare 

hantering. Detta beslut gäller därför endast förslaget till fiskevårdsplanen 

som berör Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun. 

 

Planen har varit ute på remiss under hösten 2019. Remissvaren har 

sammanställts i skrivelse från samhällsserviceförvaltningen. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår kommunstyrelsen: 

 

Förslag till fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals 

kommun antas. 

 

Kommunekolog Niklas Svensson informerar.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 27 

Förslag till beslut gällande Fiskeplan Voxnan 17 januari 2020 

Fiskevårdsplan Voxnans avrinningsområde    

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Johnny Mill (LB), Stina Bolin (S), Sören Görgård (C), 

Harald Noréus (L) och Stina Berg (M): Bifall till samhällsservicenämndens 

förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 38 Dnr 00467/2008  

Förslag till utrivning av Kvarndammen och den 
provisoriska dammen i Sillerboån 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Utrivning av Kvarndammen och provisorisk överfallsdamm ska ske i 

 enlighet med det förslag som tagits fram i samråd med länsstyrelsen 

 Gävleborg och Länsmuseet. 

 

2.  Frågan om ytterligare åtgärd, till exempel kompletterande broförbindelse 

 eller att tillgängliggöra återstående brobana genom att uppföra räcken 

 med mera, bör prövas av kommunstyrelsen vid senare tillfälle, förslagsvis 

 under 2021.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har genom deldom i Mark- och Miljödomstolen getts rätt 

att riva ut Kvarndammen och en provisorisk överfallsdamm i Sillerboån, 

Tallåsen. Sedan domen vunnit laga kraft har kommunen rätt att senast i 

januari 2022 slutföra utrivningen. Enligt domen ska Ljusdals kommun 

samråda med länsstyrelsen och länsmuseet avseende vilka delar av dammen 

som ska kvarlämnas. Ett samrådsförslag för hur utrivningen ska ske har 

tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Länsmuseet 

Gävleborg            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 10 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 februari 2020 

Åtgärdsförslag Kvarndammen 19 februari 2020 

Förstudie Kvarndammen 19 februari 2020 

Länsstyrelsens yttrande över åtgärdsförslag 19 februari 2020 

Länsmuseets remissvar 19 februari 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C) och Irene 

Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Enheten för Strategisk och Hållbar utveckling, för verkställande 
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§ 39 Dnr 00075/2020  

Priser och entréavgifter för Färila Simhall 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ärendet remitteras till arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten har gjort en översyn gällande priser och entréavgifter för 

Färila Simhall, som föreslås gälla från och med nyöppnandet i augusti 2020, 

efter renovering av lokalerna samt byte av reningsanläggning.  

 

Som grund för föreslagna prisändringar ligger prisutveckling enligt KPI 

(konsumentprisindex), ökade hyreskostnader föranlett av renovering av 

lokalerna och byte av reningsanläggning, samt en prisjämförelse gällande 

entréavgifter vid andra och närliggande badanläggningar i Hälsingland med 

omnejd. Nuvarande nivåer på entréavgifter är från år 2010.  

 

ENTRÈAVGIFTER FÄRILA SIMHALL  

Kategori  Enkelbad Tidigare Årskort Tidigare 

0-6 år  0 0 0 0 

7-17 år  40 35 800 550 

Vuxen 18 år - 70 50 1400 1100 

Pensionär  50 35 1000 550 

Studerande 50 35 1000 550 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 29 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 januari 2020 

Prisbilaga 24 januari 2020 

    

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C), Stina Berg (M) och Yvonne 

Oscarsson (V): Ärendet remitteras till arbetsutskottet.  



 

Kommunstyrelsen  
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Sida 
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Datum 

2020-03-12 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsutskottet 
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§ 40 Dnr 00206/2019  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen fjärde kvartalet 2019 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.             

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen gällande fjärde kvartalet 2019.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 mars 2020 

Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 januari 2020, § 8 

Tjänsteskrivelse 7 januari 2020    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.      
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§ 41 Dnr 00080/2020  

Protokoll för kännedom 2020- 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.   

 

Kommunstyrelsen kommer hädanefter att ha denna information som ett 

återkommande ärende på dagordningarna. 

 

De protokoll som är aktuella för januari och februari månad 2020 är: 

- Kommunala pensionärsrådet 29 januari 

- Rådet för funktionshinderfrågor 29 januari 

- Omsorgsnämnden 15 januari och 19 februari 

- Utbildningsnämnden 16 januari och 20 februari 

- Samhällsservicenämnden 8 januari och 11 februari 

- Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 januari och 18 februari 

- FoU Välfärd- Hjälpmedel- RegNetnämnd 31januari 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 mars 2020 

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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2020-03-12 
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§ 42 Dnr 00020/2020  

Delegationsbeslut mars 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsen kännedom finns delegeringsbeslut nr 5-9. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 mars 2020 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2 mars 2020      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Delegationspärm 
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§ 43 Dnr 00021/2020  

Information om Länsstyrelsens arbete med 
rovdjursförvaltning  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Vilthandläggare Elina Eriksson och naturvårdsbevakare John Halvarsson 

informerar om Länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltning.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2020 

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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§ 44 Dnr 00017/2020  

Medborgarlöfte 2020 för Lokalpolisområde 
Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarlöftet bygger på samverkan mellan kommun och polis. Genom 

medborgardialoger tas medborgarlöften fram där man lyssnar på vad de som 

bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig 

trygga och säkra. Medborgarlöftets syfte är att öka tryggheten, förebygga 

brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsföre-

byggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen.  

 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden och kommunpolis Rolf Ångström 

informerar.  

 

Medborgarlöftet 2020 handlar om information och särskilda insatser mot 

narkotikaanvändning och för en säkrare och tryggare trafiksituation sena 

kvällar och nätter i Ljusdals centrum. Medborgarlöftets geografiska fokus 

ligger på centralorten Ljusdal och målet är att förmå ungdomar att avstå 

narkotikabruk och att öka säkerheten i trafiken. 

 

Medborgarlöftets aktiviteter 

 

- polisen ska vid minst tre tillfällen 2020 genomföra planerade trafik-

och narkotikainsatser i centralorten Ljusdal. 

- Ljusdals kommun ska genomföra informationsaktiviteter om 

narkotika för ungdomar och vårdnadshavare våren 2020. 

 

Polisen ansvarar för 

 

- Planera och genomföra riktade insatser mot trafikbrott och 

narkotikaanvändning. Polisen ska också medverka vid kommunens 

informationsinsatser. 
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Kommunen ansvarar för: 

 

- Planera och genomföra informationsaktiviteter om narkotika för 

ungdomar och vårdnadshavare. Kommunen ska även medverka vid 

polisens insatser mot narkotika och trafikbrott.  

 

Efter informationen avtackas Rolf Ångström av kommunstyrelsens 

ordförande med anledning av att Rolf nu går i pension.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 februari 2020 

Medborgarlöfte 

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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PROTOKOLL 
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§ 45 Dnr 00093/2020  

Lokalt brottsförebyggande råd, information  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Information noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 

Ljusdals kommun utreddes under 2019 och utredningen visade att de 

förändringarna man efterfrågat för att göra arbetet med effektivt skulle 

uppfyllas med den Samverkansprocess som Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ) tagit fram för att stödja kommuner och polis.    

 

Samverkansprocessen är ett kunskapsbaserat arbetssätt som kopplas ihop 

med de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som vi arbetar 

med idag. Processen handlar mycket om att dela lägesbilder samt samordna 

de insatser som sker i samhället. För att säkra kvalitén på det brottsföre-

byggande arbetet krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt vilket 

denna samverkansprocess ger. Med en tydlig arbetsfördelning där kommun-

styrelsen involveras och informeras om det arbete som sker i rådet samt i de 

operativa grupperna kan vi följa utveckling och mäta vilka effekter våra 

åtgärder har haft.       

 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 februari 2020 

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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§ 46 Dnr 00094/2020  

Coronaviruset 2020- information 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har sedan slutet på januari arbetat med omvärldsbevak-

ning, samverkan, information samt beredskapsplaner på grund av utveck-

lingen kring Coronaviruset covid-19. Det finns dagliga avstämningar samt 

veckoavstämningar beroende på läget och alla verksamheter är involverade. 

Vi sprider information samt svar på de vanligaste frågorna via kända kanaler 

och stödjer verksamheterna i sina beslut och beredskapsplaner.  

 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden och enhetschef för Enheten för hållbar och 

social utveckling Linnea Van Wagenen informerar.   

 

För att kunna fatta snabba beslut och agera utan dröjsmål gick kommunen i 

går eftermiddag upp i stabsläge.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 mars 2020 

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 

27(32) 

Datum 

2020-03-12 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 00265/2019  

Övnings- och utbildningsplan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Övnings- och utbildningsplanen fastslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ansvarar kommunen 

för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning 

som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid kris.  

 

Krisberedskap, krishanteringsförmåga och utveckling av samverkansformer 

är prioriterade områden för övning och utbildning under fyraårsperioden 

2019-2022. Dessa prioriterade områden är framtagna efter erfarenheter sedan 

bränderna sommaren 2018, utvärderingar samt risk och sårbarhetsanalyser.  

Övningsinriktningen har även ett ökat fokus på civilt försvar och höjd 

beredskap och utgör därigenom ett stöd i en återupptagen totalförsvars-

planering. 

 

Syftet med övnings- och utbildningsplanen är att underlätta en regelbunden 

och systematisk övnings- och utbildningsverksamhet för god krisberedskap 

och krishanteringsförmåga.   

 

Övnings- och utbildningsplanen har en bilaga i form av en tidsplan som visar 

övnings- och utbildningsaktiviteterna årsvis mellan 2019-2022. För att kunna 

anpassa kommunens behov av övning och utbildning i en ständig föränderlig 

värld så ges säkerhetschefen befogenhet att revidera denna.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 13 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 februari 2020 

Övnings- och utbildningsplan 2019-2022, 13 februari 2020 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Säkerhetschefen för verkställande 
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§ 48 Dnr 00037/2020  

Näringslivsdiskussion 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågor i Ljusdals kommun och 

inom detta område pågår just nu ett omfattande utvecklingsarbete till följd av 

beslutet att flytta över verksamheten i NärLjus till kommunstyrelseförvalt-

ningen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bjuda in representanter från 

Företagarna i Ljusdal för att diskutera hur Ljusdals kommun framöver ska 

samverka med det lokala näringslivet. 

 

I inbjudan som kommunstyrelsens ordförande skickat till Företagarna i 

Ljusdal framgår att de med fördel kan förbereda följande frågor: 

 

- Vilka frågor är för företagare viktiga att diskutera med politiken i 

Ljusdal?  

- I vilka forum ser företagare att ni bäst träffar politiken i Ljusdal?  

- Finns det några, för företagare, prioriterade områden som politiken 

måste beakta nämnvärt under de kommande åren?    

 

Vid sammanträdet deltar Josef Guttenkunst, Katarina Svender, Inger 

Ångström, Carina Janars och Lasse Söderlund från Företagarna i Ljusdal. 

 

Josef Guttenkunst: 

 

Tillsammans för en än mer attraktiv kommun 

 

 I kommunen finns 2 000 företag, 19 av 21 SNI-koder 

(Branchkoncentration 278 av 290) 

4 200 anställda i kommunens småföretag (9/10 mikro), 37% av 

skatteintäkterna 

 Företagarna i Ljusdal är största företagarföreningen i kommunen 

 Företags och företagares synvinkel för bättre beslutsunderlag 
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 Samarbeten i frågor som rör både kommun och företagande 

 Lära av varandra 

 

Attraktiv ort för företag och boende 

 Företagsanpassad myndighetsutövning 

 Företagslots- en väg in 

 Fysisk planering 

 Samarbete skola- näringsliv 

 Väl fungerande kommunal service och bra infrastruktur 

 Marknadsföring av kommunen 

 

Dialog och kontaktyta 

 Regelbundna möten samt extra möten vid behov- delegerar och följer 

upp 

 Liten grupp med stort kontaktnät, representerar de flesta branscher- 

kan kalla in många olika kompetenser vid behov 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 mars 2020 

Arbetsutskottets protokoll 28 januari 2020     

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 

31(32) 

Datum 

2020-03-12 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 00059/2020  

Ansökan från J.M Samuel Holding AB om att få 
reservera fastigheterna Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8 
och Kläppa 8:44 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun tecknar markanvisningsavtal med J.M Samuel Holding 

 AB enligt upprättat förslag. 

 

2.  Slutligt pris för fastigheterna sätts efter beviljat bygglov och baserar sig 

 på 500: -/BTA (bruttoarea) bostäder och 350: -/BTA lokaler.          

Sammanfattning av ärendet 

J.M Samuel Holding AB har kommit in med en förfrågan om att få reservera 

fastigheterna Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8 och Kläppa 8:44. Syftet med 

reservationen är att undersöka möjligheten att utveckla flerbostadshus/ 

hyreshus och äldreboende på platsen och en reservationstid om 18 månader 

önskas för att undersöka förutsättningarna för en lyckad exploatering. 

Detaljplan finns för området som tillåter flerbostadshus i två våningar. 

 

Vägar finns till området och även närhet till kollektivtrafik. Området ligger 

inom kommunalt VA. 

 

Ämbarbo 2:8 har sedan detaljplanen antogs delvis asfalterats, den asfalterade 

delen används som busshållplats och vändplats för buss vilket är viktigt för 

områdets försörjning av kollektivtrafik. Vid försäljning av fastigheten bör ett 

servitut skrivas för detta ändamål vilket påverkar 750 kvadratmeter av 

fastigheten. 

 

Enligt de riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022 som antogs av 

kommunfullmäktige 30 september 2019, § 104 finns ett underskott på 

bostäder i Ljusdal vilket enligt riktlinjerna ska byggas bort. J.M Samuel 

Holding AB:s förfrågan stämmer överens med dessa riktlinjer.    

 

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

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

för framtida bebyggelse. Ett markanvisningsavtal fungerar som ett löfte från 

kommunen att vi ämnar sälja marken till Exploatören under angivna 
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förutsättningar vilket ger denne en trygghet att arbeta med sitt projekt 

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

förutsättningar för att den bebyggs. 

 

En beräkning av försäljningspris har gjorts genom en jämförelse med 

tidigare beslutat pris för mark till liknande ändamål samt genom jämförelse 

med riktvärdesangivelser hos Skatteverket. Förslag är att slutligt pris sätts 

efter beviljat bygglov och baserar sig på 500 kronor per BTA (bruttoarea) 

bostäder och 350 kronor per BTA lokaler.             

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 14 

Samhällserviceförvaltningens skrivelse 13 februari 2020 

Markanvisningsavtal 13 februari 2020 

Översiktskarta 13 februari 2020 

Kartbild Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8 och Kläppa 8:44, 13 februari 2020 

Karta servitut Ämbarbo 2:8 13 februari 2020 

Ansökan från J M Samuel Holding AB, 13 februari 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Irene Jonsson (S), Stina Bolin (S), Stina Berg (M), 

Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD), Solange Nordh (C) och Anna-

Karin Zachrisson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB): Ärendet ska remitteras till 

arbetsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus och 

Jonny Mills yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservation 

Harald Noréus (L) och Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsserviceförvaltningen för verkställande 
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