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§ 18 Dnr 00025/2020  

Information från kommunchefen februari 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – Förslag till kvalitetsprogram ute för samråd. 

Undersökning av möjligheten att sanera östra delen fortgår.   

 Timmerterminalen – Inget nytt. Möte den 17 februari 

 Timmeromlastning Ede – inget nytt att rapportera. 

 Fiskodling Bränta – Köpekontrakt, avtal om anläggningsarrende och 

bygglov är klart och därmed kan byggnation påbörjas.  

 Nätverkssamarbete inköp – Process framtagande av samarbetsavtal 

pågår. Eventuellt till kommunstyrelsen i mars. 

 Förenkla helt enkelt – Arbetet med att ta fram underlag/förslag till 

förbättringar pågår. Utgångspunkten är alla de bra förslag vi fått från 

deltagare på mötena. Den 26 mars hålls ett avslutande möte för alla 

deltagare och då ska ett samlat förslag presenteras som för arbetet 

med ett förbättrat företagsklimat framåt.  

 Vård- och omsorgsboende – Projektdirektiv är framtagna. 

 Stiftelsen Närljus har övergått i kommunens förvaltning och stiftelsen 

ska avvecklas. Företagarna ser inte att de vill vara med i en styrelse 

som inte har en verksamhet. Styrelsen är därmed inte beslutsför och 

Länsstyrelsen måste utse ny ledamot och ersättare i företagarnas 

ställe. Kommunchefen anser det är enklast om  kommunchefen 

föreslås till ledamot och biträdande kommunchef till ersättare. Det är 

kommunstyrelsens ordförande som lämnar förslag till Länsstyrelsen.  

 

Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar om kommunens beredskap inför 

Coronaviruset.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse januari 2020 
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Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 19 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun beslutade vid sitt sammanträde i 

januari 2020 att en ekonomisk rapport ska lämnas vid varje sammanträde 

under året. 

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk samt ekonomichef Tom Westerberg 

presenterar det preliminära bokslutet för 2019 som hanteras som ett 

arbetsmaterial fram till nästa kommunstyrelse. 

 

Ärendet bordläggs för att återupptas senare under eftermiddagen. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): En presentation av kostnadsdrivarna ska ske.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk visar en analys av kostnadsdrivare 

2018-2019 avseende:  

 

 lön 

 antal årsarbetare 

 antal anställda 

 minskning av antalet chefer 

 antal timmar utförda av timanställd personal 

 antal timmar utförd av timanställd persona omräknat i årsarbetare 

 sjukfrånvaro 

 aktualiseringar barn och unga 

 månadskostnad totalt placeringar SIS 
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 månadskostnad totalt placeringar HVB 

 familjehem 

 försörjningsstöd 

 utveckling hemtjänst 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 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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§ 20 Dnr 00015/2019  

Utbildning- kommunstyrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen  noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Robert Bergman från PwC utbildar om kommunstyrelsens uppdrag. 

 

Utbildningen innehåller följande delar: 

 

 Kommunstyrelsens uppdrag- genomgång av de grundläggande 

delarna av kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag. 

 

 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt- hur kan vi bedriva uppsikt över 

kommunens verksamheter? 

 

 Intern kontroll- hur skapas god intern kontroll? 

 

 Styrning, ledning, information och kontroll- "verktygslådan" 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 21 Dnr 00144/2019  

Verksamhetsredovisning från överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens ordförande Kurt Ericsson (S) och enhetschef Sofia 

Holm informerar om verksamheten. 

 

 Enheten i Bollnäs består av 5,5 årsanställda. Enheten har att hantera  

1 000 klienter, vilket är  en hög arbetsbelastning som har inneburit att 

några medarbetare blivit sjukskrivna. Kontoret borgar för en hög 

rättssäkerhet.  

 

 Ljusdals kommun står för 30% av den totala kostnaden.  

 

 Bollnäs och Ovanåkers kommun ingår i en gemensam 

överförmyndarnämnd. Ljusdals ordförande tycker att det vore bra om 

även Ljusdals kommun skulle vara en del av den nämnden. 

 

Snabbfakta 

 

 Antal huvudmän/underåriga: 260 ärenden 

 Godmanskap: 147 st 

 Förvaltarskap: 33 st 

 Förmyndarskap: 73 st 

 Tillfälliga uppdrag: 6 st 

 God man för ensamkommande barn: 1 
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Avvikelser 

 Byte av ärendehanteringssystem 

 Rekrytering tar mer och mer tid. både till nya ärenden som 

Tingsrätten begär och för byten. Ingen huvudman eller underårig har 

ännu blivit utan däremot har handläggningstiderna blivit längre och 

längre. 

 Ansträngd arbetsmiljö (hög arbetsbelastning, hot om repressalier) 

 

 Bokslut för 2019 redovisas med ett mindre underskott, 93 600 

kronor, avseende den budget som innehåller arvode till 

ställföreträdare samt nämndens kostnader. Störst bidragande 

anledning till underskottet är köp av tjänst hos förvaltarenheten. 

 

 Internkontrollen gås igenom. 

 

En nationell utredning kring överförmyndarverksamheten ska vara klar i 

februari 2021. Direktiven för den utredaren är att göra en översyn av 

reglerna om gode män och förvaltare. I uppdraget ingår att ta ställning i 

frågor om bl a 

 

 Hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och 

i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella 

ställföreträdare,  

 Hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd 

under pågående uppdrag,  

 Om och hur det kan upprättas ett nationellt ställföreträdarregister,  

 förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot 

sin ställföreträdare,  

 Vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som 

behövs, och  

 Förbättrade möjligheter för den enskilde att få ekonomiska skador 

ersatta om ställföreträdaren missköter sig.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 22 Dnr 00253/2019  

Styrmodell för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1.  Förslag till målområden antas. 

 

2.  Förslag till styrmodell antas. Ekologi ska sättas in i ramstrukturen. 

 

3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för 

 styrmodellen. 

 

4.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att som samordnande funktion, 

 gemensamt med nämnder och styrelser planera och genomföra målarbete 

 i hela organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till reviderad styrmodell samt nya målområden att gälla från och 

med 2020 har upprättats. 

 

Utifrån workshop i kommunstyrelsen den 10 september fick förvaltningen av 

arbetsutskottet i uppdrag att presentera ett reviderat förslag på styrmodell 

och nya målområden. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 

2019 beslutades förslaget sändas ut på remiss till samtliga politiska partier i 

Ljusdals kommun samt Kommunala pensionärsrådet och Rådet för 

funktionshinderfrågor. Föreliggande förslag till styrmodell och målområden 

är framtagna utifrån inkomna remissvar samt synpunkter vid beredning i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. I bilaga 1 redogörs för de remissynpunkter 

som inkommit samt kommentarer och förslag till förändringar utifrån dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 januari 2020 

Bilaga 1 Styrmodell 

Bilaga 2 Målkedja exempel 

Bilaga 3 Målområden 

Bilaga 4 Redovisning remissvar 
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Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen får i 

uppdrag att som samordnande funktion, gemensamt med nämnder och 

styrelser planera och genomföra målarbete i hela organisationen 

 

László Gönczi (MP): Orden Tillväxt och ska tas bort ur målområde 5 

Omsorg och hälsa. Ekologi sätts in i ramstrukturen. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.  

 

Sören Görgård (C): Bifall till László Gönczis yrkande om att ekologi sätts in 

i ramstrukturen. Avslag till László Gönczis yrkande om att ta bort orden 

tillväxt och. Bifall till Irene Jonssons tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta förslag till 

målområden och förslag till styrmodell samt att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram riktlinje för styrmodellen. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att sätta in Ekologi i ramstrukturen. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att ta bort orden tillväxt och. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår detta.  
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§ 23 Dnr 00006/2020  

Svar på frågor från Bodil Eriksson (LB) till 
kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) 
om ekonomiska åtgärdsplaner för 2020 samt om vilka 
handlingar som ska bifogas beslutsärenden 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Frågorna anses besvarade.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens 

ordförande där hon har ingången uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.  

 

Ordförandens generella svar är att Ljusdals kommun använder 

budgetprocessen som verktyg för ekonomistyrning. Så här uttrycker sig 

vetenskapen: 

 

En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation om 

ekonomiska konsekvenser för en kommande period. Budgetering är en 

metod för ekonomisk styrning vilken innebär uppställande och användande 

av budgetar. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har i sitt svar bifogat Plan för budget och 

budgetuppföljning, antagen 2014-03-31, som fortfarande följs i kommunen. 

Denna har lyfts upp för korrigering då det finns delar som inte anses vara till 

fylles.  

 

Den planeringsmodell som Ljusdals kommun använder sig av är budget och 

fullmäktige och nämnderna har antagit sina budgetar som är ett verktyg för 

att planera framtidens ekonomiska utfall samt åtgärder. Dessa budgetar har 

till stor del en grund i utredningen om strukturella förändringar som 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har behandlat. Sammanslaget är 

dessa de åtgärdsplaner kommunen använder oss av. 

 

Konsekvenserna av att kommunen inte klarar balanskravsresultatet 2020 blir 

att det måste vidtas ännu fler åtgärder för att endera öka inkomsterna eller 

minska utgifterna de nästkommande åren.  
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Ordförande bestämmer och planerar dagordningen samt vilka handlingar 

som följer med kallelsen till mötet. Alla beslut som fattas kan omprövas om 

det finns den demokratiska viljan. De handlingar Bodil Eriksson hänvisar till 

var arbetsmaterial som inte användes i ett politiskt sammanträde, dock 

användes kunskapen till andra tjänsteskrivelser som diariefördes.  

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens ordförande 30 januari 2020 

Yrkanden 

Bertil Asplund (S): Frågorna anses besvarade.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Berti Asplunds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 24 Dnr 00349/2019  

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
gällande Hybo skola- samordning med skolor i Ljusdals 
tätort 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Svaret till Förvaltningsrätten godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett överklagande har inkommit till förvaltningsrätten gällande beslut om 

Hybo skola (förvaltningsrätten mål nr 108-20). Svar ska lämnas senast 6 

februari 2020. 

 

Kommunchefen förslår i skrivelse 28 januari 2020 att kommunstyrelsen ska 

avvisa överklagandet eftersom beslutet tillkommit i laga ordning. Ljusdals 

kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 170 att avveckla Hybo skola 

samt fritidshem. Beslutet har beretts genom beslut i utbildningsnämnden 

samt Kommunstyrelsen. 

 

Ärendet har också föregåtts av att kommunfullmäktige 2019-04-29 § 40 gett 

utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra strukturella förändringar för att 

effektivisera verksamheten med fokus på kvaliteten i undervisningen för 

barn och elever. 

 

Jäv  

 

Solange Nordh (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Stina Berg (M) tjänstgör i hennes ställe.            

Beslutsunderlag 

Yttrande till Förvaltningsrätten 29 januari 2020 

Tjänsteskrivelse 28 januari 2020 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att svaret till 

Förvaltningsrätten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förvaltningsrätten (expedierat 6 februari 2020) 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

17(22) 

Datum 

2020-02-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00634/2011  

Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl "Cirkulationsplats 
vid Höga" - antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Detaljplanen för del av Höga 7:1 med flera "Cirkulationsplats vid Höga" 

  antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Detta planförslag syftar till att ändra del av detaljplan som påverkas av 

vägplanen för att möjliggöra vägbytet med Trafikverket. Även strandskyddet 

upphävs och en utökning av befintliga byggrätter i området möjliggörs. 

 

Planförslaget  har varit föremål för samråd under tiden 4 december 2017 till 

12 januari 2018. Efter revideringar har förslaget ställts ut för granskning, 

granskningstiden har pågått från 4 februari 2019 till 4 mars 2019. 

 

Tre granskningsutlåtanden har inkommit och kommenterats. Vissa 

redaktionella ändringar samt förtydliganden har tillförts planhandlingarna. 

 

Planprocessen har bedrivits med ett utökat förfarande och planen ska således 

antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 2 

Tjänsteskrivelse 12 december 2019 

Antagandehandling- plankarta 

Antagandehandling- granskningsutlåtande 

Antagandehandling- planbeskrivning 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Bifall till cirkulationsplatsen. Det ska inte tillåtas några 

ytterligare tomter inom planområdet. 
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Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsservice-

nämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sören Görgårds m fl yrkande mot László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds m 

fl yrkande.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

19(22) 

Datum 

2020-02-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 00401/2019  

Taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Införande av en taxa för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder som 

 enligt begravningslagen (1990:1144) är ett kommunalt ansvar. 

 

2.  Taxan ska gälla från den 1 maj 2020. 

 

3.  Taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande 

 prisbasbelopp (för år 2020, 378 kr per timme).  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag har kommunen rätt att begära ersättning från dödsboet i samband 

med provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.  

 

Omsorgsnämnden föreslår en timtaxa som bygger på hur många timmar 

respektive handläggare lägger ner på ärendet. Priset per timme grundar sig 

på 0,8 % av gällande prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 10 december 2019, § 275 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsmarknads- och socialnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 27 Dnr 00313/2019  

Motion från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av 
reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 

upprättande av reglemente- och uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare. 

 

Bodil Eriksson refererar i motionen till de reglementen- och 

uppdragsbeskrivningar som finns i Håbo och Tierps kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 139 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till utredningsenheten för yttrande. 

Utredningsenheten föreslår ett bifall till att upprätta uppdragsbeskrivning för 

kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare. I yttrandet från förvaltningen 

står bland annat:  

 

”I demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden (SOU 

2016:5)” har demokratiutredningen gjort bedömningen att fullmäktige bör 

besluta om en uppdragsbeskrivning för ordföranden i styrelsen och 

nämnderna samt övriga förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid 

eller betydande del av heltid”.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande: 

 

"Att belysa och tydliggöra hur komplexa uppdragen som kommunstyrelsens 

ordförande och som oppositionsråd är välkommet, då jag har provat bägge.  
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Kan vi i enlighet med SOU 2016:5 och motionen från Bodil Eriksson (LB) 

upprätta uppdragsbeskrivningar för våra politiska roller och funktioner så 

kan det underlätta för alla". 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 januari 2020, § 4 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 januari 2020 

Yttrande från utredningsenheten 19 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 139 

Motion 22 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 28 Dnr 00020/2020  

Delegeringsbeslut februari 2020 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 1-4 2020. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 januari 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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