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§ 193 Dnr 00005/2018  

Information från kommunchefen  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Statens Energimyndighet har beviljat Ljusdals kommun stöd 

motsvarande 100% av  stödgrundande kostnader, dock högst  

1 168 000 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet Fler 

turister men färre bilar i Destination Järvsö under tiden 1 november 

2018 till och med 31 oktober 2019. 

 

 Arbetet med att form den nya organisationen pågår. Hur ska 

förvaltningarna se ut? Nya delegeringsordningar arbetas fram. 

 

 En intern utvärdering av sommarens bränder pågår. Kommunchefen, 

räddningschefen och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska i 

nästa vecka träffa regeringens utsedde utvärderare i Gävle. 

Propositionsordningar 

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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§ 194 Dnr 00099/2018  

Policy och riktlinje: Arbetsmiljö och hälsa 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa för Ljusdals kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa syftar till att ge ramar 

och goda förutsättningar för att skapa en utvecklande och hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna 

krav på en god arbetsmiljö. Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa ger 

direktiv till chefer och medarbetare i arbetsmiljöarbetet.  

 

Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa har sin grund i Arbetsmiljölagen 

med tillhörande föreskrifter, personalpolicyn samt rutiner. Riktlinjen består 

av fyra huvudområden som är uppdelad efter ansvar och roller i 

arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.   

 

Skälet till att riktlinjen ”Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa” innefattar 

ordet ”policy” är Arbetsmiljölagens krav på att det ska finnas en 

arbetsmiljöpolicy. I vår styrdokumentstruktur är det emellertid en riktlinje.  

 

Förslaget har varit på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen, NärLjus och Myndighetsnämnden ställer 

sig bakom skrivningarna och har inga övriga synpunkter att tillägga. 

 

Utbildningsnämnden förslår i sitt remissvar att ändringar ska göras på sidan 

3 femte stycket på så sätt att rubriken ”Skyddsombudets ansvar” ändras till 

”Skyddsombudets uppgift” och att meningen ”... samt ser till att arbets-

givaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet ” stryks. 

Utbildningsnämndens synpunkter har beaktats i förslaget. 

 

Omsorgsnämnden anser i sitt remissvar att ”även renodlat förebyggande 

insatser skall genomföras”. Detta beaktats redan. i förslaget genom att det 

framgår att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) i enlighet med det arbetsmiljörättsliga regelverket. På sidan 7 i 
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förslaget beskrivs det förebyggande arbetet på så sätt att ”Arbetsgivaren ska i 

det dagliga arbetet verka för en bättre arbetsmiljö och förebygga att 

medarbetare skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete, genom att 

uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden som kan påverka 

medarbetarnas hälsa och säkerhet”. Omsorgsnämnden anser vidare i sitt 

remissvar att det är ”viktigt att man även utvecklar andra former av friskvård 

än friskvårdsbidrag”. Det kräver emellertid såväl utredning som tillförande 

av resurser.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 99 

Kommunledningskontorets skrivelse 3 oktober 2018 

Förslag Policy och Riktlinje Arbetsmiljö och hälsa 3 oktober 2018 

Struktur över arbetet med kommungemensamma styrdokument 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att det i policyn bör stå 

att kommunen avser att utveckla satsningen på friskvård.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

HR-enheten för verkställande och spridande till förvaltningarna 
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§ 195 Dnr 00375/2018  

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd från 
och med 2019-01-01 

Kommunstyrelsens förslag:  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för Hjälpmedel    

    SAM och FoU Välfärd antas. 

 

2. Samverkansavtal och reglemente ska gälla från och med den 1 januari    

    2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Nytt reglemente och nytt samverkansavtal har framtagits gällande gemensam 

nämnd mellan Region Gävleborg och länets kommuner. Anledningen är att 

verksamheterna Regnet och HelGe-biblioteken föreslås lyftas ur nämndens 

ansvarsområde. Ansvaret för HelGe-biblioteken övergår till kommunerna 

och Regnet är avskrivet och bredbandsfrågor hanteras av andra i 

organisationen.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 103 

Kommunledningskontorets skrivelse 2 oktober 2018 

Beslutsförslag från Region Gävleborg 

Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för Hjälpmedel 

och FoU Välfärd 12 september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 196 Dnr 00241/2018  

Ansvar för föroreningar på fastigheten Kårböle 2:13 - 
Din-X i Kårböle 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med Skandinaviska 

 Bensinbolaget Din-X avseende ansvar för föroreningar på fastigheten 

 Ljusdal Kårböle 2:13 för att möjliggöra etablering av bensinmack på ovan 

 nämnda fastighet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kårböle byalag har inkommit med skrivelse där de önskar att Ljusdals 

kommun tecknar avtal med Din-X där kommunen friskriver Din-X från 

tidigare föroreningar. 

 

Fastigheten är sanerad men restföroreningar har kvarlämnats i schaktväggen 

mot Härjedalsvägen och i botten av schaktet på 5-5,5 m djup samt vi 

nuvarande pumpö.  Enligt provborrning är föroreningen vid pumpön 

begränsad till ett 2-4 kbm stort område. Ljusdals kommuns miljöenhet har 

godkänt saneringen men påpekar att sanering av restföroreningar skall göras 

om vägarbete genomförs på Härjedalsvägen eller om pumpön och skärmtak 

rivs samt även om andra markarbeten genomförs. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har i yttrande pekat på de risker som finns 

och osäkerheten i ansvarsfrågan gentemot nuvarande fastighetsägare och 

Trafikverket. Rimligen kvarstår även krav på den ursprungliga 

verksamhetsutövaren i enlighet med den tjänsteskrivelse som Miljöenheten 

lämnat till Preem. Undertecknad gör bedömningen att det finns en osäkerhet 

och en risk i enlighet med Samhällsutvecklingens yttrande men att de 

positiva effekterna för Kårböle samhälle överväger och föreslår därmed att 

kommunen tecknar avtal med Din-X.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 104 

Kommunledningskontorets skrivelse 2 oktober 2018 

Förslag till avtal 2 oktober 2018 

Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 22 maj 2018 

Skrivelse från Kårböle byalag 7 maj 2018 

Svar från miljöenheten på redovisning av saneringsåtgärder 2 mars 2017 

Yrkanden 

Ulf Nyman (C), Stina Berg (M), Kristoffer Hansson (MP) och Stina Bolin 

(S): 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.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Kårböle byalag för kännedom 
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§ 197 Dnr 00230/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- 
och familjeomsorgen andra kvartalet 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 kvartalsrapporten framgår att det finns sju gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från för beslutsdatum för individ- och 

familjeomsorgen, IFO. 

 

Rapport har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 109 

Kommunledningskontorets skrivelse 3 oktober 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 5 september 2018, § 120 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 198 Dnr 00394/2018  

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Per och Anna Wallins 
Fond för kännedom 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Per och Anna Wallins fond har skickat årsredovisning gällande 

2017.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 110 

Kommunledningskontorets förslag 3 oktober 2018 

Årsredovisning 2017 3 oktober 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 199 Dnr 00088/2018  

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2017 för 
Hälsingerådet 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. 

 

2. Styrelsen för Hälsingerådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2017 har upprättats med 

tillhörande revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Jäv 

 

Markus Evensson (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. Rolf Paulsson (-) ersätter honom. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ordföranden, 

trots att han är jävig i ärendet, leder sammanträdespunkten men ej deltar i 

beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.            

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 oktober 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 200 Dnr 00445/2018  

Finansiering av parkering i Järvsö 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Byggnation av parkeringar genomförs vid Järvsö syd beräknat till  

 750 000 kronor. 

 

2.  Medel för investeringen flyttas från kvarvarande investeringsmedel för 

 Kläppa industriområde.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheter och besöksantal i anslutning till Öjeberget har en positiv 

utveckling. Huvuddelen av de tillresande är bilburna, och ett ökat behov av 

parkeringsplatser föreligger. Olika åtgärder sker för att förmå en större andel 

av de tillresande att utnyttja kollektivtrafik. Detta förväntas ge verkan på 

sikt, men ytterligare parkeringskapacitet ses som en nödvändighet.  

 

Idag finns ett antal parkeringsområden på Järvsö syd nedanför Järvzoo, 

ovanför längdskidspåret och intill bergshotell och stugbyar.  

 

Parkeringarna används av besökare till de olika anläggningarna. Vid 

högsäsong räcker inte parkeringarna till och besökare parkerar på flertalet 

andra ställen, bl a längs vägen upp till området vilket utgör en fara för att t 

ex inte blåljusmyndigheter skall ta sig fram. Det finns därmed både ett 

allmänintresse och ett näringslivsintresse att det finns tillräckligt med 

parkeringar. 

 

De befintliga parkeringarna förutom de vid Järvzoo har tidigare anlagts av 

Ljusdals kommun. Enligt uppgift var då tanken att ytterligare parkeringar 

skulle gjorts men att pengarna tog slut. 

 

Kommunen förutsätts stå för investeringen i här presenterat förslag, men de 

årliga driftskostnaderna står närliggande aktörer i samverkan för. 

 

Parkeringarna kommer rymma 95 platser och vara med belysning samt ha 

grusad beläggning. 
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Finansiering sker i förslaget genom att 750 000 kronor tas ur kvarvarande 

medel (6,7 Mkr) för Kläppa industriområde vilket slutredovisades i samband 

med årsredovisningen i april men budgetmässigt finns kvar i kommun-

styrelsens investeringsbudget året ut.             

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2018  

Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Allan Cederborg (M): Bifall till kommunchefens 

förslag. 

 

Lars G Eriksson (SD): Ärendet ska återremitteras i försök att få till stånd en 

medfinansiering av aktörerna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 201 Dnr 00390/2018  

Hållbar destinationsutveckling 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska arbeta för att Järvsö blir en certifierad hållbar 

 destination.  

 

2.  Ljusdals kommun tecknar samverkansavtal med Earthcheck Pty Limited, 

 Queensland, Australien till en kostnad av ca 40.000 kronor per år. 

 

3.  Ljusdals kommun tillsätter en ny tjänst på 50 % som 

 hållbarhetskoordinator för besöksnäringen och bildar ett ”Green Team” 

 tillsammans med Destination Järvsö AB och Järvsörådet. 

 

4.  Kostnaderna för hållbarhetskoordinatorn och samverkansavtalet med 

 EarthCheck belastar projektet ”Utveckla näringslivet i Ljusdal”.         

Sammanfattning av ärendet 

Destination Järvsö AB begär i en skrivelse till kommunstyrelsen att 

kommunen skall teckna samarbetsavtal med EarthCheck Pty Limited enligt 

framtaget förslag, samt skapa ett ”Green Team, vars uppdrag är att utgöra ett 

samlande råd för hållbar destinationsutveckling och i samverkan mellan 

kommunförvaltningen, näringslivet och den ideella sektorn arbeta för att 

uppfylla GSTC:s kriterier. Målet är att Järvsö under år 2019 eller 2020 skall 

certifieras enligt GSTC som ett hållbart turistmål, och att hela Ljusdals 

kommun över tid skall utvecklas i en hållbarare riktning med GSTC som 

verktyg.  

 

Finansieringen för hållbarhetskoordinatorn och samverkansavtalet med 

EarthCheck kan hämtas ur det verksamhetsbidrag som kommunen beviljats 

via Tillväxtverket för att utveckla det lokala näringslivet i Ljusdal.            

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 122 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 oktober 2018  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

17(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Yvonne Oscarsson (V) och Allan Cederborg (M): 

Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Jonny Mill (LB): Avslag på punkt 3 i allmänna utskottets förslag, att 

Ljusdals kommun tillsätter en ny tjänst på 50% som hållbarhetskoordinator 

och bildar ett ”Green Team” tillsammans med Destination Järvsö AB och 

Järvsörådet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Ljusdals 

kommun ska arbeta för att Järvsö blir en certifierad hållbar destination. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Ljusdals 

kommun tecknar samverkansavtal med Earthcheck Pty Limited, Queensland, 

Australien till en kostnad av ca 40.000 kronor per år.. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Ljusdals 

kommun tillsätter en ny tjänst på 50% som hållbarhetskoordinator och bildar 

ett ”Green Team” tillsammans med Destination Järvsö AB och Järvsörådet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kostnaderna för 

hållbarhetskoordinatorn och samverkansavtalet med EarthCheck belastar 

projektet ”Utveckla näringslivet i Ljusdal”. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utredarenheten för verkställande  

Ekonomienheten  

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

18(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202 Dnr 00404/2018  

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ljusdals 

 kommun antas att gälla från och med den 1 januari 2019 med följande 

 ändringar: 

 

§ 28 Första stycket ersätts med: 

 

Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads- och socialnämnden får själva 

inrätta utskott. 

 

Övriga nämnder får begära hos kommunstyrelsen om att få ha utskott. 

 

§ 28 Fjärde stycket meningen Ersättare ska närvara vid utskottets 

sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra stryks.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett allmänt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats. 

             

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 125 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 oktober 2018 

Förslag till reglemente 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

19(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson: Meningen Ersättare ska närvara vid utskottets 

sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra stryks. 

 

Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

20(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203 Dnr 00435/2018  

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag:  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

   

1.  Reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals kommun antas att gälla från 

 och med den 1 januari 2019 med följande ändringar: 

 

§ 3 Punkt 1 Klimat och miljö tillförs. 

§ 3 Punkt 8 Kommunstyrelsen ska anställa förvaltningschefer tas bort.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för kommunstyrelsen med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats. 

             

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 126 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2018 

Förslag till reglemente 

 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Klimat och miljö ska tillföras till § 3 punkt 1.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

21(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 204 Dnr 00436/2018  

Reglemente för samhällsservicenämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för samhällsservicenämnden i Ljusdals kommun antas att 

 gälla från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för samhällsservicenämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 127 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag reglemente 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

22(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 00437/2018  

Reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för utbildningsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla 

 från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 128 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag reglemente  

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och Stina Bolin (S): Bifall till allmänna utskottets 

förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

23(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 00438/2018  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun 

 antas att gälla från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden med anledning av den 

nya nämndsorganisationen har utarbetats 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 129 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden 26 oktober 2018 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

24(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr 00439/2018  

Reglemente för omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för omsorgsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från 

 och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för omsorgsnämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 130 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag Reglemente för omsorgsnämnden 26 oktober 2018 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

25(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 00440/2018  

Reglemente för jävsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för jävsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från och 

 med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för jävsnämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 131 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag Reglemente för jävsnämnden 26 oktober 2018 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

26(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr 00441/2018  

Reglemente för överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun antas att 

 gälla från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för jävsnämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 1321 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag reglemente 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

27(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 210 Dnr 00442/2018  

Reglemente för valnämnden 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för valnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från och 

 med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny 

nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett 

reglemente för valnämnden med anledning av den nya 

nämndsorganisationen har utarbetats 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 133 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018 

Förslag Reglemente för valnämnden 26 oktober 2018 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

28(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 211 Dnr 00449/2018  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ärendet återremitteras så att kommunstyrelsens sammanträdesdagar kan 

 anpassas efter Region Gävleborgs sammanträdesdagar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag på sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 oktober 2018 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas 15 

januari, 5 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 12 augusti, 10 september, 

8 oktober, 5 november och 3 december. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Ärendet återremitteras så att kommunstyrelsens 

sammanträdesdagar kan anpassas efter Region Gävleborgs 

sammanträdesdagar.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunledningskontoret för verkställande 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

29(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr 00291/2018  

Biblioteksplan 2019-2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Biblioteksplanen antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekschefen har utarbetat ett förslag till biblioteksplan för kommunen. 

Lagar, olika direktiv som gäller för verksamheten, samt kommunens 

styrdokument har beaktats. Planen innehåller både en folk- och en 

skolbiblioteksdel.  

 

Utbildningsförvaltningen har fått planen på remiss. Verksamhetscheferna för 

förskola, grundskola och gymnasium har inget att erinra om innehållet i 

kapitlet gällande skolbibliotek. Planen föreslås gälla under perioden 2019-

2021.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2018, § 117 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2018 

Biblioteksplan 2019-2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

30(30) 

Datum 

2018-11-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 213 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

 Inlandskommunerna ekonomisk förening 20 augusti 2018 

 Ljusdal Energi Försäljning AB 4 september 2018 

 Jämställdhetsberedningen 18 september 2018 

 Ljusdal Energi Försäljning AB 24 september 2018 

 Rådet för funktionshinderfrågor 25 september 2018 

 Ljusdal Energikoncern 25 september 2018 

 Regionalt kommunsamråd 28 september 2018 

 Kommunala pensionärsrådet 2 oktober 2018 

             

Propositionsordningar 

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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