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§ 214 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Redovisningen per 2018-11-13 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot 

kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 

göras varje gång medel har tilldelats ur kontona. 

 

 Kommunstyrelsen till förfogande: +287 000 kronor 

 Kommunstyrelsens investeringsutrymme: 0 kronor  

 Kommunstyrelsens utvecklingsreserv: -282 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 november 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 215 Dnr 00470/2018  

Upplåning för bibehållen betalningsberedskap 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Nya lån ska upptas och/eller checkräkningskrediten höjas med maximalt  

    50 miljoner kronor.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens likviditet är för närvarande ansträngd. Av en beviljad kredit på 

100 miljoner kronor är närmare 89 miljoner kronor utnyttjat per 2018-11-12 

varav kommunens andel utgör 93,5 miljoner kronor. Ljusdal Energi och 

Ljusdalshem med dotterbolag bidrar med ett positivt saldo på 4,5 miljoner 

kronor netto och kvar att utnyttja utgör följaktligen drygt 11 miljoner kronor. 

Utöver checkräkningskrediten har kommunen en likvid behållning hos 

SBAB på 20 miljoner kronor. Totalt tillgängliga likvida medel utgör därmed 

drygt 31 miljoner kronor per 2018-11-12. 

 

Koncernbolagen är instruerade att inte belasta checkräkningskrediten för 

finansiering av investeringar utan uppta andra lån för sådana behov. 

 

Föregående kalenderår (2017) var förändringen av likvida medel negativt 

med -43,8 miljoner kronor. Förutom negativt resultat på -13,5 miljoner 

kronor var nettoinvesteringarna drygt 34 miljoner kronor högre än 

avskrivningarna.  

 

Enligt den senast lagda prognosen kommer kommunen att redovisa en förlust 

på 23,1 miljoner kronor för 2018. Infrias prognosen för 2018 års invest-

eringar förväntas investeringsverksamheten belasta likviditeten med 32 

miljoner kronor. 

 

I räkenskaperna balanseras för närvarande fordran avseende kostnader för 

sommarens skogsbränder om 15,3 miljoner kronor. Förutsatt att MSB 

respektive Länsstyrelsen i Jämtlands län godkänner kommunens ansökningar 

kommer regleringen avseende denna post att innebära ett positivt 

likviditetstillskott på 15,3 miljoner kronor. 
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Förutsatt att förändringen av rörelsekapitalet blir marginell förväntas 

förändringen av likvida medel därmed uppgå till -40 miljoner kronor för 

2018. 

 

I nuvarande statsfinansiella läge med negativ styrränta är räntebelastningen 

på checkräkningskrediten obetydlig för kommunen. Riksbanken, regeringen, 

SKL, Konjunkturinstitutet med flera prognosinstitut är dock överens om att 

dagens låga räntenivåer inte är bestående utan räntan kommer att stiga. För 

kommunen innebär högre räntekostnader minskat utrymme för drifts-

kostnader. Därtill ska lån förr eller senare amorteras vilket kräver ett positivt 

tillflöde av likviditet genom positivt resultat, minskade investeringar o.s.v. 

 

Kommunen behöver omgående stärka betalningsberedskapen genom att 

uppta lån. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige 

fattar beslut om att uppta nya lån och/eller höja checkräkningskrediten med 

maximalt 50 miljoner kronor.       

             

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 november 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 216 Dnr 00540/2018  

Strukturella förändringar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Redovisningen av uppdraget gällande strukturella förändringar godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen fick 31 maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 

förslag till strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt därutöver 

20 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. 

 

Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen före det att budget 2019 tas i 

kommunfullmäktige i november. 

 

Förslagen i redovisningen ska ses som möjliga inriktningsbeslut som måste 

bearbetas och utredas vidare av respektive verksamhetsnämnd.   

 

Kommunchefens uppdrag: 

 

Strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt ytterligare 20 

miljoner kronor för oförutsedda utgifter. 

 

Prognosen för 2018 medför ett underskott på 23 miljoner kronor. För 2018 

finns ett antal intäkter av engångskaraktär som ger ett bättre resultat. 

 Återförda flyktingbidrag 14 miljoner kronor 

 Vindkraftspremie 12,8 miljoner kronor 

 Finansiella intäkter 6 miljoner kronor (pensionsplaceringar, utdelning 

från Kommuninvest etc) 

 Sammanlagt: 32 miljoner kronor 

 

Totalt behov av strukturella förändringar: 

Underskott 23 miljoner kronor 

Intäkter av engångskaraktär 32 miljoner kronor 

Oförutsedda utgifter 20 miljoner kronor 

 Totalt: 75 miljoner kronor 
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Utifrån det ekonomiska läget är behovet av strukturella förändringar 75 

miljoner kronor. Efter det att uppdraget gavs har beslut fattats (t ex 

nedläggning av Gullvivan) och andra förändringar genomförts som ger att 

behovet kanske är lägre än 75 miljoner kronor. Till detta ska läggas att det 

även tillkommit kostnader inom andra verksamheter. Rapporteringen utgår  

från det ekonomiska läget när uppdraget gavs. 

 

Om vi tittar tio år framåt så kommer den demografiska utvecklingen med 

400 stycken fler 80 år och äldre att medföra stora kostnadsökningar. Utifrån 

dagens struktur ytterligare 90 miljoner kronor. Med dagens struktur behöver 

vi anställa ytterligare 130 medarbetare. 

 

Effektiviseringskrav de närmaste tio åren är 165 miljoner kronor vilket 

motsvarar en skattehöjning på 4 kronor. 

 

 Akut effektiviseringskrav för en ekonomi i balans: 75 miljoner kronor 

 Kostnadsökningar utifrån demografi med dagens struktur: 90 

miljoner kronor 

 

Summa effektiviseringskrav till 2027: 165 miljoner kronor 

 

Rekryteringsbehov 

 

Under åren 2018 till 2027 kommer 570 stycken av kommunens anställda 

fylla 65 år. Utifrån att antalet 80 år och äldre ökar kommer ytterligare 130 

stycken behöva anställas. 

Summa rekryteringsbehov 700 stycken. 

 

Det lokala näringslivet uppvisar samtidigt en tillväxt som är högst i länet 

med ökad omsättning och fler nyanställda. Företagen meddelar också att just 

kompetensförsörjning är ett av de största hindren för ökad tillväxt. 

 

Fram till 2027 kommer samtidigt de i arbetsför ålder att minska med 260 

stycken. 

 

Det finns många argument till att kommunen måste klara servicen till 

medborgarna med färre anställda: 

 Ekonomin. Personalkostnad är den absolut största kostnadsposten. 

 Konkurrenssituation med det lokala näringslivet och andra 

närliggande kommuner om kompetent arbetskraft. 

 Risken är överhängande att vi inte klarar att rekrytera 700 

medarbetare. 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

10(52) 

Datum 

2018-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Strukturella förändringar 

 

Strukturella förändringar har delats upp i två sorter: 

 

 Fysiska och organisatoriska. Enheter, skolor, boenden, program, etc. 

Kräver oftast politiska beslut. 

 Kulturella och arbetsmässiga. Bedömningar, hur vi arbetar, etc. 

Kräver oftast inte politiska beslut.  

 

De strukturella förändringar som föreslås är fullt möjliga att genomföra men 

den fulla effekten av förslagen kommer först inom ett till två år. 

 

Effekterna i förslagen är till största delen beräknade men i vissa fall 

uppskattade beroende på vilken lösning som väljs. 

 

Förskola och grundskola 

 

Förskola ligger 10 miljoner kronor över referenskostnad. 

Grundskola ligger 10 miljoner kronor över referenskostnad. 

 

Idag har många enheter hög personaltäthet och låg andel behöriga lärare.  

 

En ändring i den fysiska strukturen gällande antal enheter ger också 

möjligheter till ändrade arbetssätt. 

 

Strukturell förändring: 

 Färre enheter: 

Färre enheter ger lägre kostnader, lägre personaltäthet och 

högre andel behöriga lärare. Effekt 30-50 miljoner kronor. 

 

Gymnasieskola 

 

Gymnasieskolan ligger 21 miljoner kronor över referenskostnad. 

 

En översyn av antalet gymnasieprogram bör genomföras där man måste 

beakta det lokala näringslivets behov. Här finns också en möjlighet till lägre 

kostnader genom ändrade arbetssätt. 

 

Strukturell förändring: 

 Kostnaden ska sänkas så att avvikelsen jämfört med referenskostnad 

halveras. Effekt 10 miljoner kronor. 
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Äldreomsorg 

 

Äldreomsorg ligger 13 miljoner kronor över referenskostnad 

 

Äldreomsorgen har idag särskilda boenden motsvarande 18 % (efter 

stängning av Gullvivan) av alla invånare över 80 år. Rikssnitt är 13 %. För 

landsbygdskommuner 16 %. 

Effekten blir att de särskilda boendena fylls och att man kommer in på 

särskilt boende tidigare i Ljusdal än i andra kommuner. Medianvårdtid i 

Ljusdal är 1095 dagar. I andra landsbygdskommuner och i Gävleborg är 

snittet 809 dagar respektive 773 dagar. 

 

En ändring av den fysiska strukturen gällande antal särskilda boenden. Något 

som underlättas av utbyggnaden av trygghetsboenden. 

 

Strukturell förändring: 

 Översyn av antalet särskilda boenden:  

 Antalet särskilda boenden ska inte vara högre än hos  

jämförbara kommuner.  Effekt 14 miljoner kronor (+ effekt 

Gullvivan 11 miljoner kronor= 25 miljoner kronor) 

 

Individ- och familjeomsorg IFO 

 

IFO ligger 53 miljoner kronor över referenskostnad. 

 

Kostnaden inom IFO har ökat hastigt och inom flera områden. År 2015 låg 

kostnaden 39 % över referenskostnad och år 2017 84 %. En dryg 

fördubbling av avvikelsen. 

 

Utifrån den hastiga kostnadsökningen bör en översyn genomföras och 

jämförelser med andra kommuner gällande arbetssätt och bedömningar. 

 

Strukturell förändring: 

 Kostnaderna ska sänkas så att avvikelsen jämfört med 

referenskostnad halveras. Effekt besparing på 25 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret gällande den samlade 

verksamhetens utformning (för alla nämnder). 

 

Strukturella förändringar: 

 Färre chefer 

 Samordna och effektivisera administrationen 

 Organisatoriska förändringar 

 Digitalisering/ny teknik för en effektivare verksamhet är ett 

prioriterat område 

 Finna effektivare lösningar i samverkan med andra kommuner och 

organisationer 

 Effektivare nyttjande av lokaler. 

 

Effekt 20 miljoner kronor. 

 

Total effekt samtliga nämnder: 

110 - 130 miljoner kronor 

 

vilket minskar behovet av personal med 130 – 150 stycken 

 

I reglementet för kommunstyrelsen är det särskilt utpekat inom 

kommunstyrelsens övergripande uppgifter det strategiska ansvaret för vissa 

utvecklingsområden. 

 

Genom att strukturerat arbeta med strategiska utvecklingsfrågor kan 

kommunen aktivt verka för en ökad inflyttning, en förbättrad 

kompetensförsörjning och ett stärkt näringsliv.  

 

Strukturell förändring: 

 Arbetet med strategiska utvecklingsområden ska samordnas och 

prioriteras.  
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Strategiska utvecklingsområden 

 

 Hållbarhet 

 Bostadsförsörjning 

 Lokalförsörjning 

 Kommunens attraktivitet 

 Kommunens kommunikationsverksamhet 

 Infrastruktur och kommunikationer 

 Kompetensförsörjning 

 Arbetsmarknad 

 Inflyttning 

 Näringslivsutveckling 

 Miljö och klimat 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 november 2018   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 

av uppdraget gällande strukturella förändringar godkänns.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 217 Dnr 00061/2015  

Intraprenad Ramsjö 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Slutrapport, utvärdering och förstudie Los godkänns. 

 

2. Samordnad kommunal service i Ramsjö, Intraprenad Ramsjö, ska 

fortsätta att bedrivas i enlighet med den modell som framarbetats i 

projektform. Intraprenaden ges därmed möjlighet att genom avtal utföra 

annan kommunal förvaltnings eller annat kommunalt bolags uppdrag.  

 

3. Huvudman för Intraprenad Ramsjö ska vara omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att införa samordnad kommunal förvaltning, fortsättningsvis kallat 

Intraprenaden,  i Ramsjö. Intraprenaden skulle bedrivas i projektform med 

slutdatum 31 december 2017. Detta förlängdes sedan till 31 augusti 2018.  

 

Intraprenaden har drivits i projektform, med projektledare, där 

kommunstyrelsen varit huvudman. Projektet har delvis finansierats via 

medel från Vinnova. Verksamhetsidén med Intraprenaden är att man genom 

avtal tar över driften för olika kommunala verksamheter. Intraprenaden 

bedriver äldreomsorg, kostproduktion med servering, bibliotek, 

ungdomsgård, barnomsorg samt utför tjänster åt fastighetsenheten, gata/park, 

Ljusdal Energi och Ljusdalshem. 

 

I slutrapporten för projektet kan man utläsa att Intraprenaden i många 

stycken varit lyckad. Man har utökat den lokala servicen till medborgarna 

genom att samverka och arbeta gränsöverskridande. Ekonomin är svårare att 

följa upp där vi inte ser några fördyringar för Intraprenaden under 

projekttiden men där det finns ökade kostnader för t ex kostenhet och 

utbildningsförvaltning. Detta ska då vägas mot den utökade servicen till 

Ramsjöborna samt andra positiva effekter som minskat resande, etc.  
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En utvärdering har genomförts, daterad 16 maj 2018 där anställda och chefer 

i den kommunala organisationen fått yttra sig. Även Bygderådet i Ramsjö 

har yttrat sig. Sammantaget är bilden av projektet positiv. Dock lyftes vissa 

svårigheter som man bör beakta vid en fortsättning av Intraprenaden. 

 

Intraprenaden har fram till 31 augusti 2018 bedrivits i projektform med 

anställd projektledare. Från 1 september 2018 är äldreomsorgens enhetschef 

i Ramsjö chef för Intraprenaden och har övergått till att bedrivas som 

ordinarie verksamhet.  

 

Utifrån de positiva delar som redovisas i slutrapporten och utvärderingen 

föreslås att verksamheten fortsatt ska bedrivas som Intraprenad och genom 

avtal driva andra verksamheter. Dock föreslås att det fortsättningsvis är 

omsorgsnämnden som är huvudman för Intraprenaden. Främst för att den 

absolut största delen av Intraprenaden är äldreomsorg men också för att 

kommunstyrelsen inte bör vara huvudman för äldreomsorg. T ex finns 

uppenbara problem när det gäller ledning, styrning och uppföljning. 

 

Under projektets tid kom även ett tilläggsuppdrag att genomföra en förstudie 

gällande Los. Sammanfattningsvis pekar förstudien på att ett förändrat 

arbetssätt, eller Intraprenad, skulle vara möjligt och troligen positivt att 

genomföra men att man under förstudien inte fann att det var rätt 

förutsättningar för det. Detta kan ändras över tid och då kan man mycket väl 

använda Intraprenaden i Ramsjö som modell.  

 

Ärendet har varit på remiss till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

 

Utbildningsnämnden yttrar sig angående drift av pedagogisk omsorg och 

fritidshem och att det är en dyr lösning för ett litet antal barn. Här bör 

parterna i samband med avtalstecknande försöka hitta lösningar som kan 

accepteras av berörda parter. För Ramsjö och för Nyhems 

omsorgsverksamhet är det av vikt att invånare och anställda kan finna 

närbelägen barnomsorg.  

 

Omsorgsnämnden yttrar sig positivt till att ta över huvudmannaskapet men 

lyfter också den ekonomiska verkligheten med fördyringar som hittills 

uppstått. I förslaget till budget 2019-2021 föreslås att nuvarande budgetram 

om 686 000 kronor gällande Intraprenaden i Ramsjö förs över från 

kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. Övriga ekonomiska mellanhavanden 

måste hanteras i avtalsskrivandet de olika parterna emellan.  

 

Kommunchefen föreslår att slutrapport, utvärdering och förstudie Los 

godkänns. Samordnad kommunal service i Ramsjö, Intraprenad Ramsjö, ska 
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fortsätta att bedrivas i enlighet med den modell som framarbetats i 

projektform. Intraprenaden ges därmed möjlighet att genom avtal utföra 

annan kommunal förvaltnings eller annat kommunalt bolags uppdrag. 

Huvudman för Intraprenad Ramsjö ska vara omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 20 november 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 15 november 2018, § 97 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 oktober 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2018, § 167 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 oktober 2018 

 

Yrkanden 

Ulf Nyman (C), László Gönczi (MP) och Jonny Mill (LB): Bifall till 

kommunchefens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 218 Dnr 00085/2018  

Budget 2019, ELP 2020-2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunens budget 2019 med fördelning av ekonomiska ramar för 2019  

 samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021 godkänns. 

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny 

styrmodell för Ljusdals kommun. 

 

3. Anslaget om 686 000 kronor gällande Intraprenad Ramsjö förs över från  

     kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Tom Westerberg informerar om budget 2019 och ELP 2020-

2021. 

 

Budget 2019 samt ELP 2020-2021 

Budget 2019-2021 föreslås med oförändrade ekonomiska ramar för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Förändringar i 

skatteintäkter och statsbidrag är reviderade i förslaget. Nuvarande budget för 

Intraprenad Ramsjö förs över från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. 

 

Nuvarande styrmodell antogs av kommunfullmäktige 27 januari 2014. 

Styrmodellen utgår från den antagna visionen. Inom styrmodellen antog 

sedan kommunfullmäktige en Lokal utvecklingsstrategi (Ljus) för åren 2015-

2020. I utvecklingsstrategin antogs ett antal målområden och indikatorer som 

utgör de årliga fullmäktigemålen. För dessa mål antar kommunfullmäktige 

årligen nivåer för nästkommande års budget samt ELP. 

 

Utifrån att den lokala utvecklingsstrategin snart når sitt slutdatum samt att 

kommunfullmäktige antog nya mål inför 2019 bör hela styrmodellen 

inklusive målprocessen ses över. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 november 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 15 november 2018, § 98 

Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2018, § 168 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 106 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 

kommunens budget 2019 med fördelning av ekonomiska ramar för 2019 

samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny 

styrmodell för Ljusdals kommun. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anslaget om  

686 000 kronor gällande Intraprenad Ramsjö förs över från kommun-

styrelsen till omsorgsnämnden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 
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§ 219 Dnr 00215/2018  

Riktlinjer jämställdhet och Riktlinje mångfald 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Riktlinjen jämställdhet för Ljusdals kommun antas. 

 

2. Riktlinjen mångfald för Ljusdals kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till riktlinje Jämställdhet och mångfald syftar till att tydliggöra vad 

som gäller i Ljusdals kommun för en arbetsplats som aktivt arbetar för 

jämställdhet och mångfald.  Den beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder i 

syfte att motverka diskriminering på arbetsplatsen ska se ut. Riktlinjen 

omfattar alla anställda i Ljusdals kommun och ersätter tidigare 

jämställdhetsplan, mångfaldspolicy och mångfaldsplan. 

 

Riktlinjen är framtagen utifrån samarbete med kommunens jämställdhets-

strateg och har sin grund i gällande Diskrimineringslagstiftning. Riktlinjen är 

uppdelad i vilka ansvarsområde arbetsgivare, politiker, chefer och 

medarbetare har för att främja jämställdhet och mångfald i Ljusdals 

kommun. Den ger direktiv för arbetet med aktiva åtgärder som förebyggande 

arbete, årlig lönekartläggning, medarbetarsamtal och personalmöten för att 

motverka diskriminerande handlingar på arbetsplatsen.    

 

Förslaget till riktlinje jämställdhet och mångfald har varit på remiss till 

kommunens samtliga nämnder och bolag.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen, AB Ljusdalshem och 

myndighetsnämnden ställer sig bakom skrivningarna och har inga övriga 

synpunkter att tillägga. 

 

Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och stiftelsen NärLjus föreslår i 

remissvaren att förslaget delas upp i två riktlinjer, en riktlinje för 

jämställdhet och en för mångfald. Förslaget har beaktats och riktlinjen har 

reviderats till två separata riktlinjer.  

 

Omsorgsnämnden anser i sitt remissvar att jämlikhetsperspektivet ska 

beaktas i båda förslagen till riktlinjer. Förslaget beaktas inte då jämlikhet och 
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jämställdhet är två vitt skilda begrepp. Jämlikhet innebär att alla människor 

står lika inför lagen och kan syfta på vilka grupper eller individer som helst 

emedan begreppet jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen.  

 

Omsorgsnämnden rekommenderar i sitt remissvar att involvera jämställd-

hetsberedningen i arbetet med riktlinje för jämställdhet. Detta har redan 

beaktas då arbetet med riktlinjen skett i samarbete med jämställdhets-

strategen i Ljusdals kommun.  

 

Omsorgsnämnden anser även att arbetet gällande jämställdhetsintegrering 

ska beaktas i arbetet med riktlinjen. Detta har inte beaktats då jämställdhets-

integrering är ett projekt som riktar sig utåt mot medborgarna i kommunen 

och det hör därmed inte hemma i en riktlinje som omfattar arbetet inåt i 

verksamheterna. Ett projekt är också tidsbegränsat medan riktlinje gäller tills 

vidare.  

 

Omsorgsnämnden önskar vidare att …”i det fortsatta arbetet reder ut hur 

dessa nya tänkta riktlinjer förhåller sig till tidigare beslutade planer - 

Mångfaldspolicy och Mångfaldsplan samt Jämställdhetsplan och 

jämställdhetspolicy.” Detta beaktas på så sätt att riktlinjerna för jämställdhet 

respektive mångfald ersätter dessa. Det är också så att tidigare plankrav i 

lagstiftningen numera är ersatt med krav på dokumentation av arbetet med 

aktiva åtgärder mot samtliga sju diskrimineringsgrunder. Enligt 

Diskrimineringslagen ska det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder ha 

samma systematik som det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt 

arbetsmiljöregelverket.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 115 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 oktober 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

HR-enheten för verkställande 
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§ 220 Dnr 00360/2018  

Förskolelokaler Ämbarbo 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden föreslår den 30 augusti 2018, § 69 att kommunstyrelsen 

fattar beslut om förvärv av fastigheten Ljusdal Kläppa 27:8.  

 

Kommunstyrelsens beredning har därefter gett ekonomichefen i uppdrag att 

tillsammans med Ljusdalshems VD Richard Brännström granska och 

bedöma förslaget avseende förvärvsobjektet (fastighet med byggnad), de 

anpassningsåtgärder som redovisats för att iordningställa ändamålsenliga 

lokaler samt övriga aspekter på förslaget som sådant. 

 

Nuvarande ägare begär 5 100 000 kronor för fastigheten vilken omfattar 

byggnadsarea på 845 kvadratmeter, det vill säga 6 036 kronor per 

kvadratmeter. En erfarenhetsmässig bedömning av kostnaderna per 

kvadratmeter för anpassning av lokalerna har genomförts av fastighets-

enheten. Anpassningen  omfattar ombyggnad av fyra rum samt nybyggnad 

av sluss. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 3 000 000 kronor. Total 

investering utgör följaktligen 8 100 000 kronor enligt förslaget. 

 

Förslaget bör omarbetas och kompletteras med hänsyn till följande faktorer: 

Begärt pris om 5,1 miljoner kronor är inte marknadsmässigt. Fastighetens 

värde uppskattas till omkring 1 miljon kronor (ortsprisbedömning). 

 

Kostnaden för lagfart (217 000 kronor) är inte medräknad i 

investeringskalkylen. 

 

Byggnadens utformning och area är inte effektiv för ändamålet vilket 

påverkar drifts-, underhålls- och kapitalkostnader negativt. 

 

Kostnader för renovering av ytskikt i utrymmen som inte omfattas av 

ombyggnadsåtgärder inte medräknade. 
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Kostnader för service och eventuell anpassning av ventilationsanläggningen 

är inte medräknad. 

 

Kostnader för renovering av byggnadens yttertak är inte medräknad. 

Takbeläggningen som består av falsad Plåtisoltak har stora släppor på södra 

sidan. Omfattningen av skadorna är inte fastställd. Renovering av taket 

kostar cirka 400 kronor per kvm. 

 

Kostnader för renovering av byggnadens fasader är inte medräknad. 

Fasaden, som ursprungligen målats med slamfärg på panelen och linoljefärg 

på snickerierna, har målats om med akrylatfärg. Målningsarbetet är 

bristfälligt utfört. Om underarbetet inte fackmannamässigt utfört kan byte av 

panelen bli nödvändigt. Därtill finns mögelpåväxt på fasaden mot norr.     

 

Kostnader för eventuell anpassning av utemiljön är inte medräknad. 

Kostnader för flyttning från befintliga lokaler och komplettering av 

inredning är inte medräknad.  

 

I förslaget redovisas inte en analys som beaktar behoven av förskola i 

förhållande till boende per område inom köpingen och hur etableringen på 

Ämbarbo överensstämmer med behoven av förskola efter tillkomsten 

framtida centralt lokaliserad förskola på t.ex. Östernäs. 

 

Sammantaget, totalkostnaden för initiala anpassningsåtgärder är inte 

projekterad och kalkylerad och därmed osäker. Övriga behov av renovering 

och underhåll interiört är inte medräknade. Underhållskostnader avseende 

yttertak och fasad förväntas bli omfattande den kommande 5-årsperioden. 

Eventuella kostnader för anpassning av utemiljön är inte medräknad. 

Kostnader för flyttning och kompletterande inredning är inte medräknad. En 

analys som beaktar behoven av förskoleplatser i förhållande till boende  

inom köpingen och effekterna av en framtida centralt lokaliserad förskola är 

inte beaktad.  

 

Förslaget till förvärv av fastigheten Ljusdal Kläppa 27:8 bör följaktligen 

omarbetas och kompletteras så att det beaktar en omförhandlad köpeskilling, 

totala kostnader för ombyggnad, renovering såväl interiört som exteriört, 

utemiljö, flyttkostnader, inredning samt en beskrivning över hur etableringen 

på Ämbarbo överensstämmer planerna på en framtida centralt lokaliserad 

förskola.           
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Kommunledningskontoret föreslår 15 oktober 2018 att ärendet återremitteras 

till utbildningsnämnden för ombearbetning och komplettering. 

 

Allmänna utskottet föreslår 6 november 2018, § 119 att fastigheten inte ska 

förvärvas. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 119 

Kommunledningskontorets skrivelse 15 oktober 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 30 augusti 2018, § 69 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 23 augusti 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och Stina Bolin (S): Ärendet återremitteras till 

utbildningsnämnden för ombearbetning och komplettering 

 

Harald Noréus (L): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

och Stina Bolins återremissyrkande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden 
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§ 221 Dnr 00455/2018  

Ansökan från utbildningsnämnden om tillstånd för 
upphandling i en större skördarsimulator för medel ur 
Naturbruksprogrammets utvecklingspott 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Investering av skördarsimulator godkänns. 

 

2. Finansiering sker genom lånefinansiering för internleasing 5 år. 

 

3. Nämndens årliga kostnad för interleasing täcks genom successiv  

    upplösning av Naturbruksgymnasiets utvecklingsresurs.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har den 18 oktober 2018, § 85 fattat beslut om 

investering av skördarsimulator om totalt 700 000 kronor varav 600 000 

kronor avser simulator och 100 000 kronor avser kringutrustning till 

installation samt videoutrustning. Nämnden föreslår att kapitalkostnaderna 

för investeringen, det vill säga avskrivningar och internränta, finansieras 

genom att disponera medel ur kvarvarande utvecklingsresurs som 

Landstinget skapade i samband med att skolans huvudmannaskap övergick 

till kommunen. Investeringen är inte budgeterad och ska enligt gällande 

riktlinjer därför överlämnas till budgetberedningen för handläggning. 

 

Kommunens investeringar ska vara självfinansierade, det vill säga 

finansiering ska ske genom avskrivningar, försäljningar och årets resultat. 

Undantag och lånefinansiering kan medges för investeringar som är 

lönsamma, för investeringar som är långsiktiga och strategiska och som 

verkar för att uppfylla kommunens övergripande målsättningar samt för 

internleasing och investeringar i skogsmaskiner till Naturbruksgymnasiet. 

 

Med hänsyn till utbildningsnämndens beslut och förlag till finansiering samt 

kommunens riktlinjer för planering och finansiering av investeringar föreslås 

därför att lånefinansierad investering medges i form av internleasing på 5 år. 

Kommunens kapitalkostnad för investeringen täcks genom internt debiterad 

leasingavgift. Utbildningsnämnden kostnad avseende leasingen, som normalt 
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belastar driftsbudgeten, finansieras genom årlig upplösning av motsvarande 

medel ur Naturbruksgymnasiets utvecklingsresurs. Därigenom blir 

nettoeffekten noll och följaktligen ingen belastning på nämndens 

driftsbudget under tillgångens avskrivningstid.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 121 

Kommunledningskontorets skrivelse 30 oktober 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 18 oktober 2018, § 85 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2018 

Yrkanden 

Ulf Nyman (C), Allan Cederborg (M), Stina Bolin (S) och Jonny Mill (LB): 

Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 222 Dnr 00465/2018  

Samverkan Hälsingegårdar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget med att 

Samverkansplattformen Hälsingegårdar permanentas och byter namn till 

Rådslag Hälsingegårdar. 

 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att en ny heltidstjänst 

inrättas, lokal världsarvssamordnare, som finansieras av Hälsinglands 

kommuner. 

 

3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att ett partnerskap tecknas 

för att reglera ansvarsfrågor och finansiering av samverkan inom 

Världsarvet Hälsingegårdar mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen 

Gävleborg och Hälsingekommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsarbete kring Världsarvet Hälsingegårdar har pågått sedan 1997 

och organiseras i ett stort antal projekt. Under 2012 uppnåddes ett viktigt 

mål för arbetet när sju hälsingegårdar utnämndes till världsarv av Unesco. 

Världsarvsutnämningen innebär en stor potential för hälsingegårdarna att bli 

en del av de mest framträdande utvecklings- och tillväxtfaktorerna i 

Hälsingland och Gävleborg – både vad gäller besöksnäring och attraktion. 

 

Världsarvsgårdarna drivs i flertalet projekt. Idag finns en formaliserad 

samverkan för världsarvets förvaltning, Världsarvsrådet, som leds av 

Länsstyrelsen, men utvecklingsfrågorna, som aktualiserades efter 

världsarvsutnämningen, saknar en hållbar organisation. 

 

Ett förslag finns som syftar till att komplettera och organisera de resurser 

som redan idag satsas på Världsarvet Hälsingegårdar för bästa möjliga 

effektivitet. Förslaget pekar också på att Hälsinglands kommuner behöver en 

part som företräder utvecklingsfrågorna och som samarbetar med 

världsarvskoordinatorn på Region Gävleborg. 

 

Hälsingerådet behandlar ärendet Samverkan Hälsingegårdar där förslag lyfts 

från projekt Samverkansbryggan. Detta utifrån det uppdrag projektet har att 
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hitta en hållbar organisation för utveckling och tillväxt kopplat till 

Världsarvet Hälsingegårdar. 

 

Beslutet är den viljeinriktning som kommunstyrelsens ordförande tar med 

sig till kommande Hälsingeråd.          

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2018 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 125 

Delrapport från Samverkansbryggan Hälsingegårdar 2016-2018 

 

Yrkanden 

Markus Evensson och Allan Cederborg (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Hälsingerådet 
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§ 232 Dnr 00518/2012  

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen - 
antagande 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort antas med följande   

    förändring: 

 

 Skrivningen Förtätning av handeln i centrala Ljusdal är viktig och inga  

 externa köpcentrum ska tillåtas ändras till Förtätning av handeln i  

 centrala Ljusdal är viktig och bör prioriteras före externa köpcentrum. 

 

2. Under processen uppmärksammade behov av redaktionella ändringar      

    kommer att göras i det slutliga dokumentet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 7 februari 2013, § 41 beslut om att ge 

samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för Ljusdals tätort. I maj 2017 beslöt kommunstyrelsen att 

sända det framtagna förslaget på samråd.  

 

Efter samrådet reviderades förslaget utifrån inkomna synpunkter och ställdes 

sedan ut för granskning under perioden april-maj 2018. Efter granskningen 

har synpunkter bemötts i ett granskningsutlåtande och planförslaget har 

reviderats till dagens antagandehandling.    

 

Noteras bör, att planförslaget ändrats på så sätt att vägreservatet för 

Norrkämstaledens förlängning tagits bort mellan granskning och antagande. 

Borttagandet motiveras i planförslaget. 

 

Fördjupad översiktsplan för Ljusdal utgör en ändring och en fördjupning av 

Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommun-

fullmäktige den 22 februari 2010, § 41. Inom planområdet ersätter fördjup-

ningen de delar av översiktsplanen för Ljusdals kommun som redovisas på 

översiktsplanens karta: ”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal – Järvsö”.  
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Fördelen med den fördjupade översiktsplanen är bland annat att kommunens 

avsikter kan redovisas med en högre detaljeringsgrad.  

 

Länsstyrelsen har initiativrätt till omprövning och borttagande av 

riksintresseanspråk. Genom kommunens ställningstagande i den fördjupade 

översiktsplanen angående timmerterminalen och utvecklingen av tätorten 

mot Östernäs har länsstyrelsen möjlighet att ompröva riksintresset för 

kommunikationer: Lastningsterminal i centrala Ljusdal. I sitt 

granskningsyttrande skriver länsstyrelsen att man avser att göra detta. 

 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och 

visioner som är framförda i den kommuntäckande översiktsplanen och 

kommunens vision. Genom att klarlägga förutsättningar och lyfta fram ett 

planförslag kan den fördjupade översiktsplanen ge vägledning och riktlinjer 

för efterkommande planering, lovgivning och beslut inom det avgränsade 

planområdet. Den fördjupade översiktsplanen väger in statliga intressen som 

till exempel riksintressen, miljö- och riskfaktorer samt miljökvalitetsnormer. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 25 oktober 2018 att utskottet 

föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den 

fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 118 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2018 

Antagandehandlingar 1 november 2018 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): I första hand ska planen återremitteras i syfte att skicka 

planen på remiss till partierna. 

 

I andra hand yrkas att bostadsområdet i Höga ska tas bort. Norra 

Järnvägsgatan mellan Coop och Systembolaget ska vara utredningsområde 

för "Shared Space". 

 

Jonny Mill (LB), Irene Jonsson (S), Markus Evensson (S) och Stina Bolin 

(S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
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Kennet Hedman (M): Skrivningen Förtätning av handeln i centrala Ljusdal 

är viktig och inga externa köpcentrum ska tillåtas ändras till Förtätning av 

handeln i centrala Ljusdal är viktig och bör prioriteras före externa 

köpcentrum. 

 

László Gönczi (Mp): Avslag på Kennet Hedmans yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att bostadsområdet i Höga tas bort. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att Norra Järnvägsgatan mellan Coop och Systembolaget ska 

vara utredningsområde för "Shared Space". Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till att i övrigt 

anta den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort/köpingen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.  
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§ 233 Dnr 00511/2016  

Detaljplan för fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 
"Parkering vid Järvsö Syd" - antagande  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 ”Parkeringar vid Järvsö Syd” antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet gav den 21 augusti 2018, § 72 samhälls-

utvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 med flera ”Parkering vid Järvsö Syd”.  

 

Detaljplanen var föremål för samråd under september och granskning under 

oktober/november 2018. Syftet med planen är att möjliggöra markparkering. 

Fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 ägs av Ljusdals kommun. Planen strider inte 

mot gällande översiktsplan. Länsstyrelsen har inte för avsikt att överpröva 

planen, enligt sitt granskningsyttrande från den 5 november 2018. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 6 november 2018 att utskottet 

förslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 

”Parkeringar vid Järvsö Syd”.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 119 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 november 2018 

Antagandehandlingar 6 november 2018 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Allan Cederborg (M): Bifall till samhällsutvecklings-

utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, SUF för verkställande 
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§ 223 Dnr 00449/2018  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen antas.     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag finns på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019: 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KS 8 
5 

27 
- 

 

2 

 

2 

22 

29* 

- 13 

 

10 

 

2 
6 

  27 
- 

KF 28 25 25 29 20 
10 

17* 
- 30 - 

4 

25 
16 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 211 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M): Bifall till förslaget.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 224 Dnr 00185/2018  

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning 
gällande Omsorgsnämndens ansvarsutövande - för 
kännedom till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat omsorgsnämndens ansvarsutövande.  

 

Omsorgsnämnden har den 26 september 2018, § 146 yttrat sig över 

rapporten. 

 

Yttrandet delges kommunfullmäktige för kännedom 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 137 

Omsorgsnämndens protokoll 26 september 2018, § 146 

Revisionens granskning 12 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 225 Dnr 00426/2018  

Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl gällande 
arvodering för Kommunstyrelsens ordförande. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V) och Ingela Gustavsson (V) 

föreslår i en motion att arvodet för kommunstyrelsens ordförande även i 

fortsättningen ska vara 70 procent av riksdagsarvodet. Motionärerna skriver:  

 

"Med tanke på den ansträngda ekonomin i Ljusdals kommun anser 

Vänsterpartiet att även politiken måste bidra till återhållsamhet. Det kan inte 

vara skäligt och rättvist att de flesta av kommunens verksamheter 

effektiviseras eller tvingas till neddragningar medan den främste företrädaren 

för politiken höjer sitt arvode med 14 430 kronor i månaden. I Ljusdal följer 

arvoderingen riksdagsmannaarvodet. Från den första november höjs arvodet 

från 65 400 till 66 900 kronor i månaden. Nuvarande arvode till 

kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal är 70 procent av 

riksdagsmannaarvodet, d v s 45 780 kronor i månaden, en årsinkomst på 

549 360 kronor. Med den nya ersättningen, 90 procent av riksdags-

mannaarvodet, uppbär kommunstyrelsens ordförande en månadslön på 

60 210 kronor, en ökning med just 14 430 kronor, vilket innebär en 

årsinkomst på 722 520 kronor, under en mandatperiod 2 890 080 kronor,  

d v s närmare 3 miljoner kronor.  

 

Politiken är medborgarnas förlängda arm, politikerna ska leva som de lär och 

på klokaste sätt använda medborgarnas skattepengar. Det borde då vara en 

självklarhet att i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge avstå från att höja sin 

egen inkomst med närmare 700 000 kronor. Vi anser att kommunstyrelsens 

ordförandes arvode ska kvarstå på 70 procent vilket då betyder en 

månadsinkomst på hela 46 830 kronor i månaden, 562 000 kronor per år och 

2 248 000 kronor under en hel mandatperiod. Vi anser att den summan 

mycket väl kan vara i paritet med uppdragets innehåll." 
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Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018, § 120 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) föreslår att 

motionen avslås eftersom arvodesreglementet för kort tid sedan noggrant 

arbetats fram av demokratiberedningen samt att förslaget nyligen antagits 

med bred majoritet i kommunfullmäktige.            

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Kommunfullmäktiges protokoll 5 november 2018, § 120 

Motion daterad 16 oktober 2018 

 

Yrkanden 

Ingela Gustavsson (V), Jonny Mill (LB), László Gönczi (MP) och Harald 

Noréus (LB): Bifall till motionen. 

 

Irene Jonsson (S): Motionen avslås  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons yrkande.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Irene Jonssons yrkande, Nej-röst för Ingela Gustavssons m fl 

yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat föreslå att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Allan Cederborg (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), Markus 

Evensson (S), Peter Engdahl (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Christer 

Sjöström (M), Ulf Nyman (C) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja. 
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Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Mats Markusson (SD), Ingela 

Gustavsson (V) och László Gönczi (MP) röstar Nej.  

Reservation 

Ingela Gustavsson (V), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus (L) reserverar 

sig mot beslutet. 
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§ 226 Dnr 00255/2018  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om behovet av 
cykelvägar mellan förorter och centrum. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att anlägga cykelväg 

mellan förorter och centrum. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 94 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen 

för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen 

anser att detta arbete redan görs varför ytterligare uppdrag inte är 

nödvändiga. 

 

”Eftersom våra orter knyts samman med statligt vägnät blir det Trafikverket 

i samarbete med Region Gävleborg som beslutar om gång- och cykelväg 

mellan orterna, med stöd av kommunernas prioritetslistor. Ljusdals kommun 

lämnar regelbundet in prioriterade gång- och cykelstråk till Länstransport-

planen. Prioriteringslistan beslutas av kommunstyrelsen. Kommunen har 

utpekat tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö, Färila som extra prioriterad och har 

därför inlett arbete med att knyta ihop orterna med gång- och cykelvägar, 

separerade från riksvägarna. Detta arbete är i planerings- samt 

projekteringsfas och kommer att tas upp för beslut om genomförande i 

samband med budgetarbetet.”  

 

Med denna bakgrund kan motionen anses vara redan förverkligad. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. I 

sitt övervägande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen i sitt 

yttrande skriver att det redan pågår arbete för att åstadkomma det som 

motionen avser.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 125 

Kommunstyrelsen ordförandes förslag 16 oktober 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 94 

Motion från Lars G Eriksson (SD), 21 maj 2018 

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Irene Jonsson (S) och Lars G Eriksson: Motionen 

avslås. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 227 Dnr 00051/2018  

Medborgarförslag gällande julgåvorna till anställda på 
Ljusdals kommun. Svar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande julgåvor till anställda på Ljusdals kommun 

har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren föreslår att julgåvorna från kommunen till dess anställda 

ska vara "Ljusdals presentkort" i syfte att gynna den lokala handeln. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 14 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för 

yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att tanken med detta förstås är jättebra 

men att slutsatsen ändå är att förslaget bör avslås.  

 

För det första kan inte kommunen välja ”Ljusdals presentkort” som julgåva 

utan upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Möjligheten 

finns att upphandla presentkort som julgåva. Den summa som idag finns 

avsatt för julgåva är 200 kronor + moms per anställd och för 2000 anställda 

blir beräknad upphandlingssumma 400 000 kronor. Detta är en ansenlig 

summa där andra aktörer mycket väl kan dyka upp. Det ger också en ökad 

central administration. 

 

En annan del är att många företag i Ljusdals tätort är anslutna till 

presentkortet men inte företag i övriga delar av kommunen vilka då 

missgynnas.  

 

Nuvarande hantering av julgåvor till anställda är delegerad till respektive 

enhet. Därmed kan man på den enskilda arbetsplatsen själva bestämma hur 

man vill använda det avsatta beloppet. Om man t ex vill inhandla julgåvor 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

40(52) 

Datum 

2018-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

eller om enheten vill äta julbord.  Det ger ett engagemang på arbetsplatsen 

och man väljer oftast att handla eller äta lokalt.   

  

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att tanken med 

Ljusdals Presentkort som julgåva har en bra ansats som tyvärr inte går att 

förverkliga på grund av lagen om offentlig upphandling samt att julgåva är 

delegerat till kommunens enheter. Mot den bakgrunden föreslås att 

medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 134 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 oktober 2018 

Kommunchefens yttrande 26 oktober 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 14 

Medborgarförslag 26 januari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 228 Dnr 00261/2018  

Medborgarförslag med önskemål om farthinder samt 
hastighetsbegränsning vid Gärdeåsskolan. Svar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles vad gäller sänkt hastighet och avslås när det  

    gäller farthinder.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. I förslaget 

föreslås att det ska byggas farthinder vid Gärdeåsens skola mellan IP och 

ingången upp mot skolan. Dessutom vill förslagsställaren att det införs 30 

kilometer i timmen som hastighetsbegränsning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles 

när det gäller sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen på Bergsgatan vid 

Gärdeåsskolan, men att det ska avslås när det gäller önskemålet om 

farthinder/vägbula. 

 

Förvaltningen skriver att man är positiv till hastighetsbegränsningen 30 

kilometer i timmen då detta även är gällande begränsning vid flera andra 

skolor. Farthinder är besvärliga vid vinterväghållning samt att Bergsgatans 

utformning gör ett farthinder svårplacerat. Sidoytorna som används för 

parkering och för av- och påstigning kan riskera att bli trafikerade av dem 

som vill undvika hindret på gatan. På så sätt skapas nya risker vid 

byggnation av farthinder. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att vid flera andra 

skolor är trafiken begränsad till 30 kilometer i timmen. De skäl som gäller 

för dessa begränsningar torde också gälla för Gärdeåsens skola varför 

medborgarförslaget föreslås bifallas i den delen. 
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När det gäller farthinder för samhällsutvecklingsförvaltiningen fram skäl för 

att de inte skall byggas, då de kan komma att innebära nya risker om de 

byggs. Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget, när det gäller 

farthinder avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 126 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 16 oktober 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018 

Medborgarförslag 28 maj 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Irene Jonsson (S), Kennet Hedman (M), Jonny Mill 

(LB) och Harald Noréus (L): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 229 Dnr 00132/2018  

Medborgarförslag med önskemål om slopad 
tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om 

slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska slopa den årliga fasta avgiften av 

fotvård eller se över hur stor verksamheten är och anpassa verksamheten 

efter detta. Alternativt återgå till tidigare ordning då avgift för tillsyn endast 

betalades när en tillsyn faktiskt gjordes. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2018, § 74 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till myndighetsnämnden för 

yttrande. 

 

Myndighetsnämnden anser att medborgarförslaget bör avslås. 

 

I sin bedömning skriver nämnden att i miljöbalken och tillhörande 

förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens 

krav för att skydda människors hälsa och miljön. Både stora och små 

företag/verksamheter omfattas. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Detta syfte ska säkerställas genom 

tillsynen, som innebär att kommunen kontrollerar att reglerna om miljö och 

hälsa följs och genom rådgivning som skapar förutsättningar för att balkens 

syfte uppfylls. I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens 

tillsyn ska gå till. Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighets-

utövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. 

Principen bakom detta kallas "förororenaren betalar” och finns i en av EU:s 
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regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön 

ska betala myndighetens kostnader för tillsynen. Avgifterna ska täcka 

myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt 

innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst.  

 

Exempel fotvård: Den årliga tillsynsavgiften för fotvård är enligt dagens taxa 

1660 kronor vilket motsvarar 2 tillsynstimmar per år. Ett tillsynsbesök 

inkluderat alla arbetsmoment tar i normalfallet 8 timmar, vilket medför att 

verksamhetsutövaren får ett tillsynsbesök vart fjärde år. Miljöenheten har 

valt att fördela kostnaden för tillsynen över fyra år då konsekvensen för att ta 

ut tillsynsavgiften när det faktiska tillsynsbesöket genomförs medför att 

verksamheten får en faktura på 830*8= 6640 kronor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

fotvårdsverksamheten omfattas av miljöbalkens bestämmelser och riksdagen 

har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område 

ska betalas av verksamhetsutövaren. Mot den bakgrunden föreslås att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 127 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 16 oktober 2018 

Myndighetsnämndens yttrande 27 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 maj 2018, § 74 

Medborgarförslag 16 oktober 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 230 Dnr 00505/2015  

Medborgarförslag gällande röja upp och återställa den 
utsikts- och rastplats som tidigare funnits vid 
Forsnäset. Svar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen försöker hålla  

    utsikten så fri som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande 

uppröjning och återställande av den utsikts- och rastplats som tidigare 

funnits vid Forsnäset cirka 2 km nordväst om Älvbron efter riksväg 84. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 251 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. I 

sitt yttrande skriver förvaltningen att området idag röjs vartannat eller vart 

tredje år.  

 

Närmaste rastplats är i Stavsätter där det finns goda möjligheter för 

förbipasserande både på riksväg 83 och 84 att stanna till, där finns även 

toaletter, bensinstation och ett grönområde med bänkar tillgängligt.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. 

 

I sitt övervägande skriver han att rastplatsen vid Forsnäset är en mycket 

vacker rastplats med en fantastisk utsikt över Ljusnans strömmande vatten.  

Rastplatsen fyller en funktion inte enbart för besökande utan även för oss 

som bor i kommunen.  Ljusdals kommun vill öka antalet besökare och 

turister. För att åstadkomma det är det viktigt att det finns naturliga stopp, 

som Forsnäsets rastplats, som gör att förbipasserande stannar upp och njuter 

av vår natur. 
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Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 november 2018, § 128 att 

medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen försöker hålla utsikten 

så fri som möjligt.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 128 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 9 november 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 19 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015 

Medborgarförslag 24 november 2015 

Yrkanden 

Ulf Nyman (C), Laszlo Gönczi (MP) och Jonny Mill (LB): Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

 

Irene Jonsson (S): Medborgarförslaget avslås. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Ulf Nymans m fl yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Ulf Nymans m fl yrkande, Nej-röst för Irene Jonssons yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 9 Ja-röster mot 6 Ne-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Ulf 

Nymans m fl yrkande. 

 

Allan Cederborg (M), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Mats Markusson 

(SD), Christer Sjöström (M), Ulf Nyman (C), Ingela Gustavsson (V), László 

Gönczi (MP) och Lars G Eriksson /(SD) röstar Ja. 

 

Kennet Hedman (M), Harald Noréus (L), Markus Evensson (S), Peter 

Engdahl (S), Stina Bolin (S) och Irene Jonsson (S) röstar Nej.  
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Reservation 

Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Stina Bolin (S) och Irene Jonsson 

(S).  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

48(52) 

Datum 

2018-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 231 Dnr 00264/2017  

Medborgarförslag gällande borttagande av 
byggnadslov för uppsättning av solceller på befintligt 
tak. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande borttagande av byggnadslov för 

uppsättning av solceller på befintligt tak. 

 

Förslagsställaren skriver att Ljusdals kommun är en av några kommuner som 

tar en avgift om 2 500 kronor för byggnadslov för uppsättning av solceller. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 86 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att enligt Plan- och 

Bygglagen (2010:900) 9 kap. 3 c § krävs det sedan den 1 augusti 2018 inte 

bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som 

följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas 

avsevärt. Undantaget är det som kommunen i en detaljplan har bestämt samt 

byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

 

Förvaltningen skriver att där bygglov krävs enligt undantagen kommer det 

även i fortsättningen att tas ut bygglovsavgift enligt den antagna 

bygglovstaxan. I normalfallet krävs dock inte bygglov.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 

vara besvarat. 
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I sitt yttrande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen i sitt yttrande 

lyfter fram att det sedan den 1 augusti 2018 inte krävs bygglov för att 

montera solcellspaneler och solfångare.  Men det finns undantag från den 

regeln om kommunen i detaljplan har bestämt annorlunda samt byggnader 

som är särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 129 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 9 november 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 27 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 86 

Medborgarförslag 12 maj 2017 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och László Gönczi (MP): Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

 

Irene Jonsson (S): Medborgarförslaget ska avslås.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservationer 

Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Stina Bolin (S) och Irene Jonsson 

(S).  
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§ 234 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd 
och omsorg 2018 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2018. Av 

rapporten framgår att det fanns 10 rapporteringar till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

 

I fem av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte har 

verkställts. Fyra av dessa tillhör äldreomsorgen och ett ärende tillhör 

socialpsykiatrin. Ett av ärendena är gammalt och skulle ha rapporterats 

tidigare. Övriga fyra ärenden tillhör verksamhetsområdet Stöd och omsorg 

om personer med funktionsnedsättning, SoL och LSS.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 136 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 oktober 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 26 september 2018, § 147 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 september 2018 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   
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§ 235 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsen finns följande protokoll för kännedom: 

 

 AB Ljusdalshem 28 mars 2018 

 FOU Välfärd- Hjälpmedel- RegNet 13 april 2018 

 Ljusdal Energiföretag 16 april 2018 

 Världsarvsrådet 17 april 2018 

 Rådet för funktionshinderfrågor 18 april 2018 

 Ljusdal Energiföretag 7 maj 2018 

 Årsstämmoprotokoll Ljusdal Energiföretag AB 9 maj 2018 

 AB Ljusdalshem 25 april 2018 

             

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

52(52) 

Datum 

2018-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 236 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.   

          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 98-131 från 

kommunledningskontoret och nr 109-222 från samhällsutvecklings-

förvaltningen. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.           

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen  

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 
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