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§ 151 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – Sanering östra området kontakt tagen med Länsstyrelsen, 

bidrag från Naturvårdsverket stoppat. Går detaljplanerna igenom 

måste frågan om sanering med egna medel eller söka nya bidrag 

lyftas. 

 

 Timmerterminalen – Detaljplanearbetet har pausats på grund av 

markfrågan. Frågan tas till beredningen för diskussion. 

 

 Hälsingeråd – Alla kommuner har fattat beslut att anta 

Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett 

inriktningsbeslut. Nordanstig har sagt nej till att ingå i projektet 

gemensam lön. 

 

 Covid-19 – låg smittspridning, en smittad de senaste sju dagarna, 

vilket är lägst i Gävleborg. Staben avvecklad. Beslut och MBL-

förhandling om att ta bort lokala rekommendationer efter 15 

september. Folkhälsomyndighetens begränsningar gäller, vi kan 

mötas, resas, ta emot besökare i kommunhuset, gå på fysiska 

utbildningar m m. Vi måste bevaka smittspridningen. From 29 

september nya bestämmelser, dock ska man vara hemma med minsta 

symptom, vilket kommer att påverkar verksamheten mycket. 

 

 Vindkraft – Tillstånd har beviljats för sex verk vid Mjöberget. 

Ärendet har varit överklagat, tillstånd har nu beviljats. Även 

Kölvallen har fått tillstånd, 47 tillstånd. Detta måste följas upp, står 

någon av de 47 verken på kommunens mark? Träffar inleds nu med 

representanter från Los för att så många lokala företagare kan få 

möjlighet att delta i arbetet. 
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 Tomatodling/fiskodling – Ingen information            

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2 september 2021 

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB): Kommunstyrelsen ska ge ett uppdrag till omsorgs-

nämnden att komma med förslag till alternativ placering av vobo på 

Östernäs. 

Propositionsordning 

Ordföranden meddelar att hon inte har för avsikt att ställa Bodil Erikssons 

yrkande under proposition, då detta ärende är en informationspunkt. 

 

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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§ 152 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsuppföljningen per juni och juli 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson redovisar budgetuppföljning för juni och juli 

med helårsprognos för Ljusdals kommun.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

månadsuppföljning per juni innehållande budgetuppföljning per juni med 

helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun. Det bokförda resultatet för 

kommunen per juni är 50,6 miljoner kronor. 

  

Budgetuppföljningen per juni visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 

miljoner kronor. 

 

Ekonomienheten har också sammanställt månadsuppföljning per juli 

innehållande budgetuppföljning per juli med helårsprognos 2021 för 

Ljusdals kommun. Det bokförda resultatet för kommunen per juli är 72,1 

miljoner kronor. 

 

Budgetuppföljningen per juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 

miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning.                

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning juni månad 2021 

Tjänsteskrivelse månadsuppfölning juli månad 2021 

Presentation månadsuppföljning juni månad 2021 

Presentation månadsuppföljning juli månad 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 153 Dnr 00003/2021  

Redovisning från nämnderna om vilka åtgärder man 
vidtagit för att hålla budget, ytterligare planerade 
åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att -utifrån nämndernas 

 redovisning- analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder.          

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021 beslutades att 

nämnderna med prognostiserat underskott för innevarande år kallas till 

kommunstyrelsen för att redovisa vidtagna och planerade åtgärder. 

 

Presentation från respektive nämndordförande sker enligt följande ordning: 

Omsorgsnämnden  

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

Samhällsservicenämnden  

Utbildningsnämnden  

 

Omsorgsnämnden 

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) informerar:  

Budgethantering 2021 

Budget 432 miljoner kronor 

Prognosticerad avvikelse per sista april 8,2 miljoner kronor ca 2% 

Bokslut 2020 drygt minus 14 miljoner kronor    

 

Tidigare uppskattning i april ca 4-5 miljoner kronor minus. 

 

Omsorgsnämndens ordförande redogör för nämndens outtalade strategi 

(ordförandens analys av beslutsfattandet): 

 

 Vi behöver förslag på organisatoriska förbättringar som inte drabbar 

anställda eller de personer som vi ska ta hand om. 

 Viktigast: Sjukskrivningsnivån – Corona 
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 Det handlar om förbättrade budgetstrukturer, effektivare 

behovsbedömningar, större nivå av självbestämmande, syna goda 

exempel i kommunen och i landet – så gott som varje sten synas.  

 Nämnden har beslutat om strängare kriterier för bistånd i hemtjänst 

och bistånd till särskilt boende. 

 Nämnden har lagt ner ett stort antal vobo-platser 

 Vi har en utvecklingsskuld – vi har en naturlig tröghet 

 

Ytterligare information finns i bilaga i ärendet. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

 

Arbetsmarknads-och socialförnämndens ordförande Ove Schönning 

informerar. 

 

 Sedan 2020 har nämnd och förvaltning arbetat utifrån en strategi som 

syftar till minskat antal kostnadsdrivande placeringar 

 Vissa områden är fortsatt lyckosamma- ex antalet konsulentstödda 

familjehem och försörjningsstöd 

 Pandemin har medfört stora svårigheter att bedriva socialt arbete 

 Hela förvaltningen är idag mycket mer medveten om ekonomins 

betydelse och hur man tänker ekonomi 

 

Planen framåt är att förvaltningen ska träffas i syfte att dra upp riktlinjerna 

för en ”omstart” på de områden där strategin inte lyckats fullt ut. 

 

Nämnde kommer under året att få ett underlag från förvaltningen att ta 

ställning till- med förvaltningens förslag på åtgärder. 

 

Ytterligare information finns i bilaga i ärendet. 

 

Samhällsservicenämnden 

 

Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) informerar. 

 

Helårsprognosen per 30 april avseende driftbudget visade ett förväntat 

resultat på minus 2,1 miljoner kronor för helåret 2021. Detta främst beroende 

på uteblivna intäkter p g a pandemin samt ökade kostnader för 

bostadsanpassningsbidrag. 
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Allmän återhållsamhet i samhällsservicenämndens verksamheter har gällt 

sedan maj månad och förhoppningen är att helårsprognosen per 31 augusti 

kommer att visa ett bättre förväntat resultat för helåret 2021. 

 

Resultatmålet för budgetåret 2021 är ett nollresultat, totalt för alla 

verksamheter inom samhällsservicenämnden. Detta då plusresultat inom 

vissa verksamheter förväntas väga upp negativa resultat inom andra 

budgetposter. (främst minskade intäkter på grund av pandemin samt ökade 

kostnader för bostadsanpassningsbidrag) 

 

Avseende budget 2022 avser samhällsservicenämnden att besluta om 

detaljbudget vid sammanträde den 22 september, utifrån den rambudget som 

tidigare tilldelats nämnden av kommunfullmäktige. 

 

Utbildningsnämnden 

 

Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson informerar. 

 
Resursfördelning inom utbildningsverksamheten sker idag utifrån en 
blandning av nyckeltal, anslag samt historisk information som ingen riktigt 
greppar helheten av. Vissa av de nyckeltal som finns fastställda används inte 
då de inte längre är relevanta.  
 
Resursfördelningsmodellen ska säkra likvärdig fördelning mellan verksam-
heter utifrån ändamålsenliga fördelningsnycklar. Modellen ska vara så enkel 
som möjligt så att den blir begriplig och lättarbetad. Modellen ska kunna 
fungera även vid justerad budgetram. Modellen ska även tillhandahålla bra 
lösning på det extra resursbehov som är förknippat med att ha barn och 
elever med behov av särskilt stöd i verksamheten. 
 
Handlingsplan för gymnasieverksamheten för återställande av budget i 

balans presenteras. 

 

Ordförandens bedömning  är att nämnden kommer att klara budget 2022. 

 

Ytterligare information finns i bilaga i ärendet.      

Beslutsunderlag 

Nämndernas presentationer 

Tjänsteskrivelse 2 september 2021      
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Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att uppdra till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att- utifrån nämndernas redovisning- 

analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KSAU 
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§ 154 Dnr 00218/2021  

Information om DELMOS-projektet 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Ljusdals kommuns brottsförebyggande råd söktes en miljon 

kronor från Delegationen mot segregation, ansökan beviljades i maj. 

Bakgrunden till ansökan är att kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit 

beslut om att prioritera arbetet med segregation (KS 00093/2020). Syftet 

med arbetet är att kartlägga hur segregationen ser ut i vår kommun för att få 

en gemensam bild och ta reda på vilka insatser som behövs för att minska 

och motverka segregationen.  

 

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från 

varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, 

etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Denna åtskillnad 

innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till 

exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.  

 

Projektet sker i samverkan med olika kommunala verksamheter, kommunala 

bolag och föreningslivet. För att genomföra projektet tas även hjälp av 

företaget Urban Utveckling. 

 

Vid sammanträdet informerar projektledare Malin Fundin och 

projektutvecklare Roland Hamlin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 155 Dnr 00064/2018  

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 

närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 

projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 

förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 

lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 

 

Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 

för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 

därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 

 

De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 

sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 

en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 

del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 

omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 112 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 

Samrådsredogörelse 29 november 2020 

Granskningsutlåtande 16 juli 2021 

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 

Yrkanden 

Solange Nordh (C), Lena Svahn (-) och Irene Jonsson (S): Fördjupad 

översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

mfl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 156 Dnr 00006/2021  

Information om socialt arbete i AB Ljusdalshem 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

VD Richard Brännström informerar om det sociala arbete som bedrivs inom 

Ljusdalshem. 

 

- Sedan nio år tillbaka har bolaget månadsmöten med 

ifo/flyktingenheten 

 kommunicerar/informerar 

 antalet "soc-lägenheter" har minskat från 120 till under 10 

 vi försöker lösa saker tidigt innan det blir ett problem 

 

- Aktivt deltagande i Bostad först- förhindra hemlöshet 

- Brå- deltar i arbetet 

- Utbildat personalen i våld i nära relationer- varningstecken. Utifrån 

detta kan orosanmälningar göras. 

- Infört Huskurage 

- Mötesplats Gärdeåsen- upplåter en lägenhet 

- Upplåter 11 lokaler i våra bostadsområden till våra hyresgäster. Sköts 

av hyresgästföreningen 

- Bovärd anställd av Ljusdalshem för extra hjälp till våra nysvenskar 

- Bandy för alla barn- hjälper till med utrustning varje säsong 

- Fotbollsskola på sommaren 

- Spolar is på Gärdeåsen- uppmuntra till spontanidrott 

- Barnens trafikskola- förser skolorna med material 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 157 Dnr 00326/2020  

Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage. 

 

Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 

Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 

sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 

namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 

misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 

arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 

våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 

 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 

ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 

 

Ljusdalshems VD skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra 

motion och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt 

under första kvartalet 2021.    

 

Ordföranden skriver i sitt övervägande att det är en bra motion med ett 

tydligt budskap och en metodik som är väl beprövad. 
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Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2021, § 113 att återremittera motionen. 

Anledningen till återremissen var att man ville att kommunen ska ta initiativ 

till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 

Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter. 

 

Kommunstyrelsens presidium har haft möte med representant från enheten 

för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdalshem samt Medborgarskolan 

och fått utökad information om Huskurage.   

 

Ljusdalshem har redan infört Huskurage och kommunstyrelsens ordförande 

föreslår att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 94 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 113 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 

Motion 25 september 2020 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Motionen avslås. 

 

Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Ove Schönning 

(S): Motionen anses besvarad.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande.  
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§ 158 Dnr 00261/2021  

Cykla i Gävleborg - en regional plan för ökad och säker 
cykling  

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Remissyttrandet godkänns. 

 

2.  I yttrandet ska tilläggas att regionen bör bevaka Trafikverkets agerande 

 som ibland står helt i strid med säker cykling, bl a borttagande av 

 vägrenar.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har skickat förslag på en regional plan för ökad och säker 

cykling till Ljusdals kommun på remiss. Förvaltningarna har getts tillfälle att 

yttra sig. Sammantaget anser Ljusdals kommun att det är en gedigen plan 

som ligger i linje med Ljusdals kommuns arbete med cykelfrågor samt att 

det finns aktiviteter och initiativ som kan vara ledande i det fortsatta arbetet. 

Ljusdals kommun anser att det inte är något som saknas i cykelplanen eller 

som behöver korrigeras. Ljusdals kommun ställer sig därmed positivt till den 

regionala planen för ökad och säker cykling.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021 

Förslag till remissvar  

Remiss från Region Gävleborg 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Pernilla Färlin (M) och Yvonne 

Oscarsson (V): I yttrandet ska tilläggas att regionen bör bevaka Trafikverkets 

agerande som ibland står helt i strid med säker cykling, bl a borttagande av 

vägrenar.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00301/2020  

Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förfrågan ställs till Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att ingå 

 i Bollnäs och Ovanåkers gemensamma Överförmyndarnämnd från och 

 med nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.          

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i 

överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. 

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en 

gemensam överförmyndarnämnd med Bollnäs som huvudman. Ljusdal har 

fortsatt en egen överförmyndarnämnd.   

              

Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att 

Ljusdal ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma överför-

myndarnämnd.  

 

Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt 

effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska 

ansluta sig även politiskt.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 100 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 augusti 2021 

Överförmyndarnämndens protokoll 31 augusti 2020, § 23 

Yrkanden 

Pernilla Färlin (M), Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Solange 

Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00180/2021  

Kommunikationspolicy - antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunikationspolicyn antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy antogs år 2016  och 

ersatte Informationsstrategin. Alla policydokument ska genomgå en översyn 

av revideringsbehov minst vart fjärde år från senaste revidering/fastställande 

av dokumentansvarige.  

 

Vid översynen framkom det att större ändringar av principiell karaktär var 

tvungna att genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade 

arbetssätt, och dokumentet ska därför antas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 80 

Kommunikationspolicy 17 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 9-17 år 2021. 

 

Ledamot som vill ha information om besluten kontaktar kommunstyrelsens 

sekreterare.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 september 2021 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Delegationspärm 
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§ 162 Dnr 00093/2021  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 

denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 

protokoll som är aktuella är: 

 

 Utbildningsnämnden 26 augusti  

 Omsorgsnämnden 25 augusti 2021  

 Samhällsservicenämnden 18 augusti 2021  

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 24 augusti 2021 

 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 8 juni 2021 

 Styrelsen AB Ljusdalshem 30 juni 2021 

 Förbundsmöte Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 28 augusti 2021           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 september 2021 

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB) och Solange Nordh (C): Kommunchefen får i uppdrag 

att se över protokollens utformning och återkomma med förbättringsförslag i 

oktober månad. 

 

Lena Svahn (- ): Bodil Erikssons yrkande avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat avslå Bodil Erikssons yrkande. 
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Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Lena Svans yrkande att avslå Bodil Erikssons yrkande, Nej-röst 

för Bodil Erikssons yrkande.   

Omröstningsresultat 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Bodil 

Erikssons yrkande. 

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Yvonne 

Oscarsson (V), Ove Schönning (S) och Maud Jonsson (L) röstar Ja. 

 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Pernilla Färlin (M), Bodil Eriksson 

(LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 163 Dnr 00048/2021  

Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström 
(LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen  

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 

 

”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 

en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 

Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 

idag känner som ett salutogent synsätt. 

 

Det salutogena synsättet utgår från det friska, att se individen och att 

stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa 

hur man omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok 

”Emmaboda-modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga 

frisktal, till en äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda 

brukare. Detta arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika 

hög grad anställda inom äldreomsorgen." 

 

Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 

Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 

äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 25 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 

möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen, där 

Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att motionärerna har fört fram Emmaboda kommun 

som framgångsrikt under ett stort antal år har arbetat med en modell inom 

äldreomsorgen, kallad Emmabodamodellen.  

 

Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till motionen gällande möjligheten att 

utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen där 

Emmabodamodellen är en modell bland flera som kan lyftas fram.    

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 96 

Förslag till beslut 20 juli 2021 

Omsorgsnämndens protokoll 28 april 2021, § 72 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 april 2021 

Kommunfullmäktighets protokoll 22 februari 2021 

Motion 10 februari 2021  

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB), Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (L) och Lars G 

Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 164 Dnr 00047/2020  

Motion från Moderaterna gällande borttagande av 
förberedelseklasser för nyanlända barn 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 

Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommun-

fullmäktige gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. 

 

De skriver i motionen att ”För att påskynda integrering av nyanlända barn 

anser vi att förberedelseklasserna ska tas bort.  

 

Det finns kommuner som arbetar på detta vis och allting visar på att 

integration och språkutveckling går betydligt snabbare om man hamnar 

direkt i sin ordinarie klass. Bjurholm kan ses som ett exempel. 

 

Detta betyder inte att man ska lämna elever utan hjälp och stöd. Det handlar 

om att minska segregationen och att man som nyanländ ska komma snabbare 

in i det svenska samhället. Särskilt stöd ska ges i de fall då det behövs.”  

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 10 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade i sin tur 

motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen 

med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 

om skolans inre organisation.       

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är rektor 

som beslutar om hur skola och förskola ska organiseras, utifrån Skollagen. 

 

Nyanlända elever behöver språkundervisning för att så snabbt som möjligt 

kunna ta del av den ordinarie undervisningen i undervisningsgrupp.  
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Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever 

som således rektor beslutar om.  

 

Med anledning av rektors befogenhet enligt Skollagen, föreslår ordföranden 

att motionen ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 95 att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 95 

Förslag till beslut 13 augusti 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00056/2021  

Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 

till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 

kunna läggas i samma befintliga sopkärl och att tömning ska ske på givna 

tider. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 27 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB 

för yttrande. 

 

Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att ”Vi kan inte flytta kärl på 

en bestämd tid, då vi inte kan garantera att vi är på plats hos kunden vid 

samma klockslag på dagen. Om man skulle göra en sådan lösning som 

förlaget säger, skulle det förmodligen innebära att det skulle bli mycket 

felsortering i matavfallet. Det skulle även innebära sanitär olägenhet då 

hyresgästerna får förvara sopor i lägenheten tills det blir dags för nästa 

tillfälle att slänga soporna i nedkastet. 

 

Hur fastighetsägaren löser hanteringen av avfallet är upp till dem, men vi 

kan endast tömma kärlet på en bestämd dag där vi kommit överens om 

placeringen. Vi kan inte garantera ett klockslag, då det finns många 

parametrar som gör att vi kan komma olika tider på dagen”. 

 

Bolagets förslag är att medborgaren tar kontakt med fastighetsägare och 

kommer överens om ett förslag hur deras sophantering ska skötas i 

fastigheten, då bolaget inte råder över hur fastighetsägaren anordnar de 

tekniska lösningarna i fastigheten.    
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

föreslår att sopor och matavfall ska finnas i samma sopnedkast och hämtas 

samtidigt på särskilt angivna tider.  

 

Ljusdals Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de inte kan flytta på kärl 

på en bestämd tid, då man inte kan garantera att de är på plats hos kunden 

vid samma klockslag när kärlen ska tömmas. Dessutom befaras det att vid en 

sådan lösning som förslagsställaren föreslår, att det blir felsortering i 

matavfallet. 

 

Ordföranden föreslår att hyresgästerna får ta kontakt med fastighetsägare och 

komma överens om hur deras sophantering ska skötas i fastigheten. Ljusdals 

Renhållning AB råder inte över de tekniska lösningarna. Det ansvaret har 

fastighetsägarna. 

 

Med det övervägandet föreslås att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 97 att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 97 

Förslag till beslut 13 augusti 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 166 Dnr 00289/2021  

Konkurrensverkets utredning av Norrsken AB 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Beslutanderätten gällande svar till Konkurrensverket delegeras till 

 kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 beslutar godkänna svar till Konkurrensverket.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har av Konkurrensverket i ärende ålagts att inkomma med 

information gällande ett antal frågor rörande Ljusnets ägande i Norrsken AB 

och huruvida Norrsken AB bedriver konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet enligt 3 kap. 27-32 §§ konkurrenslagen (2008:579) (KL).  

 

Ljusdals kommun har såsom ansvarig för bolaget Ljusnet i svar till 

Konkurrensverket framfört svar på de frågor Konkurrensverket ställt. 

Sammanfattningsvis anser Ljusdals kommun att Norrsken AB:s verksamhet 

inte snedvrider konkurrensen på marknaden samt att hela eventverksamheten 

ligger inom den kommunala kompetensen.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 september 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunjuristen för verkställande 
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§ 167 Dnr 00299/2021  

Fastighet testamenterad till Ljusdals kommun - Hamra 
1:6 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun såsom legatarie inte ska

 ta emot legat gällande testamenterad halva av fastighet Hamra 1:6, 

 Ljusdals kommun.          

Sammanfattning av ärendet 

Roland Jansson efterlämnar i testamente hälftendel av fastighet Hamra 1:6, 

Ljusdals kommun att tillfalla Ljusdals kommun efter sin död. Roland 

Jansson avled 2021-04-28 varefter bouppteckning har skett. Testamente är 

bifogad bouppteckning vilken är registrerad hos Skatteverket 2021-08-18. 

Kommunjurist Susanne Lidfeldt har haft dialog med Bo Olsén vilken 

företräder dödsboet, varefter kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun 

såsom legatarie inte skall ta emot testamenterade legat gällande Hamra 1:6, 

Ljusdals kommun.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunjuristen för verkställande 
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§ 151 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – Sanering östra området kontakt tagen med Länsstyrelsen, 


bidrag från Naturvårdsverket stoppat. Går detaljplanerna igenom 


måste frågan om sanering med egna medel eller söka nya bidrag 


lyftas. 


 


 Timmerterminalen – Detaljplanearbetet har pausats på grund av 


markfrågan. Frågan tas till beredningen för diskussion. 


 


 Hälsingeråd – Alla kommuner har fattat beslut att anta 


Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett 


inriktningsbeslut. Nordanstig har sagt nej till att ingå i projektet 


gemensam lön. 


 


 Covid-19 – låg smittspridning, en smittad de senaste sju dagarna, 


vilket är lägst i Gävleborg. Staben avvecklad. Beslut och MBL-


förhandling om att ta bort lokala rekommendationer efter 15 


september. Folkhälsomyndighetens begränsningar gäller, vi kan 


mötas, resas, ta emot besökare i kommunhuset, gå på fysiska 


utbildningar m m. Vi måste bevaka smittspridningen. From 29 


september nya bestämmelser, dock ska man vara hemma med minsta 


symptom, vilket kommer att påverkar verksamheten mycket. 


 


 Vindkraft – Tillstånd har beviljats för sex verk vid Mjöberget. 


Ärendet har varit överklagat, tillstånd har nu beviljats. Även 


Kölvallen har fått tillstånd, 47 tillstånd. Detta måste följas upp, står 


någon av de 47 verken på kommunens mark? Träffar inleds nu med 


representanter från Los för att så många lokala företagare kan få 


möjlighet att delta i arbetet. 
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 Tomatodling/fiskodling – Ingen information            


Beslutsunderlag 


Kommunchefens tjänsteskrivelse 2 september 2021 


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB): Kommunstyrelsen ska ge ett uppdrag till omsorgs-


nämnden att komma med förslag till alternativ placering av vobo på 


Östernäs. 


Propositionsordning 


Ordföranden meddelar att hon inte har för avsikt att ställa Bodil Erikssons 


yrkande under proposition, då detta ärende är en informationspunkt. 


 


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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§ 152 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsuppföljningen per juni och juli 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson redovisar budgetuppföljning för juni och juli 


med helårsprognos för Ljusdals kommun.  


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 


månadsuppföljning per juni innehållande budgetuppföljning per juni med 


helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun. Det bokförda resultatet för 


kommunen per juni är 50,6 miljoner kronor. 


  


Budgetuppföljningen per juni visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 


miljoner kronor. 


 


Ekonomienheten har också sammanställt månadsuppföljning per juli 


innehållande budgetuppföljning per juli med helårsprognos 2021 för 


Ljusdals kommun. Det bokförda resultatet för kommunen per juli är 72,1 


miljoner kronor. 


 


Budgetuppföljningen per juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 


miljoner kronor. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning.                


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse månadsuppföljning juni månad 2021 


Tjänsteskrivelse månadsuppfölning juli månad 2021 


Presentation månadsuppföljning juni månad 2021 


Presentation månadsuppföljning juli månad 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 153 Dnr 00003/2021  


Redovisning från nämnderna om vilka åtgärder man 
vidtagit för att hålla budget, ytterligare planerade 
åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att -utifrån nämndernas 


 redovisning- analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder.          


Sammanfattning av ärendet 


Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021 beslutades att 


nämnderna med prognostiserat underskott för innevarande år kallas till 


kommunstyrelsen för att redovisa vidtagna och planerade åtgärder. 


 


Presentation från respektive nämndordförande sker enligt följande ordning: 


Omsorgsnämnden  


Arbetsmarknads- och socialnämnden  


Samhällsservicenämnden  


Utbildningsnämnden  


 


Omsorgsnämnden 


 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) informerar:  


Budgethantering 2021 


Budget 432 miljoner kronor 


Prognosticerad avvikelse per sista april 8,2 miljoner kronor ca 2% 


Bokslut 2020 drygt minus 14 miljoner kronor    


 


Tidigare uppskattning i april ca 4-5 miljoner kronor minus. 


 


Omsorgsnämndens ordförande redogör för nämndens outtalade strategi 


(ordförandens analys av beslutsfattandet): 


 


 Vi behöver förslag på organisatoriska förbättringar som inte drabbar 


anställda eller de personer som vi ska ta hand om. 


 Viktigast: Sjukskrivningsnivån – Corona 
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 Det handlar om förbättrade budgetstrukturer, effektivare 


behovsbedömningar, större nivå av självbestämmande, syna goda 


exempel i kommunen och i landet – så gott som varje sten synas.  


 Nämnden har beslutat om strängare kriterier för bistånd i hemtjänst 


och bistånd till särskilt boende. 


 Nämnden har lagt ner ett stort antal vobo-platser 


 Vi har en utvecklingsskuld – vi har en naturlig tröghet 


 


Ytterligare information finns i bilaga i ärendet. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


 


Arbetsmarknads-och socialförnämndens ordförande Ove Schönning 


informerar. 


 


 Sedan 2020 har nämnd och förvaltning arbetat utifrån en strategi som 


syftar till minskat antal kostnadsdrivande placeringar 


 Vissa områden är fortsatt lyckosamma- ex antalet konsulentstödda 


familjehem och försörjningsstöd 


 Pandemin har medfört stora svårigheter att bedriva socialt arbete 


 Hela förvaltningen är idag mycket mer medveten om ekonomins 


betydelse och hur man tänker ekonomi 


 


Planen framåt är att förvaltningen ska träffas i syfte att dra upp riktlinjerna 


för en ”omstart” på de områden där strategin inte lyckats fullt ut. 


 


Nämnde kommer under året att få ett underlag från förvaltningen att ta 


ställning till- med förvaltningens förslag på åtgärder. 


 


Ytterligare information finns i bilaga i ärendet. 


 


Samhällsservicenämnden 


 


Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) informerar. 


 


Helårsprognosen per 30 april avseende driftbudget visade ett förväntat 


resultat på minus 2,1 miljoner kronor för helåret 2021. Detta främst beroende 


på uteblivna intäkter p g a pandemin samt ökade kostnader för 


bostadsanpassningsbidrag. 
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Allmän återhållsamhet i samhällsservicenämndens verksamheter har gällt 


sedan maj månad och förhoppningen är att helårsprognosen per 31 augusti 


kommer att visa ett bättre förväntat resultat för helåret 2021. 


 


Resultatmålet för budgetåret 2021 är ett nollresultat, totalt för alla 


verksamheter inom samhällsservicenämnden. Detta då plusresultat inom 


vissa verksamheter förväntas väga upp negativa resultat inom andra 


budgetposter. (främst minskade intäkter på grund av pandemin samt ökade 


kostnader för bostadsanpassningsbidrag) 


 


Avseende budget 2022 avser samhällsservicenämnden att besluta om 


detaljbudget vid sammanträde den 22 september, utifrån den rambudget som 


tidigare tilldelats nämnden av kommunfullmäktige. 


 


Utbildningsnämnden 


 


Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson informerar. 


 
Resursfördelning inom utbildningsverksamheten sker idag utifrån en 
blandning av nyckeltal, anslag samt historisk information som ingen riktigt 
greppar helheten av. Vissa av de nyckeltal som finns fastställda används inte 
då de inte längre är relevanta.  
 
Resursfördelningsmodellen ska säkra likvärdig fördelning mellan verksam-
heter utifrån ändamålsenliga fördelningsnycklar. Modellen ska vara så enkel 
som möjligt så att den blir begriplig och lättarbetad. Modellen ska kunna 
fungera även vid justerad budgetram. Modellen ska även tillhandahålla bra 
lösning på det extra resursbehov som är förknippat med att ha barn och 
elever med behov av särskilt stöd i verksamheten. 
 
Handlingsplan för gymnasieverksamheten för återställande av budget i 


balans presenteras. 


 


Ordförandens bedömning  är att nämnden kommer att klara budget 2022. 


 


Ytterligare information finns i bilaga i ärendet.      


Beslutsunderlag 


Nämndernas presentationer 


Tjänsteskrivelse 2 september 2021      
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Propositionsordning 


 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att uppdra till 


kommunstyrelsens arbetsutskott att- utifrån nämndernas redovisning- 


analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 154 Dnr 00218/2021  


Information om DELMOS-projektet 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av Ljusdals kommuns brottsförebyggande råd söktes en miljon 


kronor från Delegationen mot segregation, ansökan beviljades i maj. 


Bakgrunden till ansökan är att kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit 


beslut om att prioritera arbetet med segregation (KS 00093/2020). Syftet 


med arbetet är att kartlägga hur segregationen ser ut i vår kommun för att få 


en gemensam bild och ta reda på vilka insatser som behövs för att minska 


och motverka segregationen.  


 


Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från 


varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, 


etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Denna åtskillnad 


innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till 


exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.  


 


Projektet sker i samverkan med olika kommunala verksamheter, kommunala 


bolag och föreningslivet. För att genomföra projektet tas även hjälp av 


företaget Urban Utveckling. 


 


Vid sammanträdet informerar projektledare Malin Fundin och 


projektutvecklare Roland Hamlin. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt 
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§ 155 Dnr 00064/2018  


Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 


närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 


projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 


förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 


lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 


 


Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 


för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 


därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 


 


De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 


sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 


en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 


del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 


omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 112 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 


Samrådsredogörelse 29 november 2020 


Granskningsutlåtande 16 juli 2021 


Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 


Yrkanden 


Solange Nordh (C), Lena Svahn (-) och Irene Jonsson (S): Fördjupad 


översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


mfl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 156 Dnr 00006/2021  


Information om socialt arbete i AB Ljusdalshem 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


VD Richard Brännström informerar om det sociala arbete som bedrivs inom 


Ljusdalshem. 


 


- Sedan nio år tillbaka har bolaget månadsmöten med 


ifo/flyktingenheten 


 kommunicerar/informerar 


 antalet "soc-lägenheter" har minskat från 120 till under 10 


 vi försöker lösa saker tidigt innan det blir ett problem 


 


- Aktivt deltagande i Bostad först- förhindra hemlöshet 


- Brå- deltar i arbetet 


- Utbildat personalen i våld i nära relationer- varningstecken. Utifrån 


detta kan orosanmälningar göras. 


- Infört Huskurage 


- Mötesplats Gärdeåsen- upplåter en lägenhet 


- Upplåter 11 lokaler i våra bostadsområden till våra hyresgäster. Sköts 


av hyresgästföreningen 


- Bovärd anställd av Ljusdalshem för extra hjälp till våra nysvenskar 


- Bandy för alla barn- hjälper till med utrustning varje säsong 


- Fotbollsskola på sommaren 


- Spolar is på Gärdeåsen- uppmuntra till spontanidrott 


- Barnens trafikskola- förser skolorna med material 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 157 Dnr 00326/2020  


Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage. 


 


Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 


Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 


sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 


namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 


misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 


arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 


våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 


 


Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 


ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 


 


Ljusdalshems VD skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra 


motion och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt 


under första kvartalet 2021.    


 


Ordföranden skriver i sitt övervägande att det är en bra motion med ett 


tydligt budskap och en metodik som är väl beprövad. 
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Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2021, § 113 att återremittera motionen. 


Anledningen till återremissen var att man ville att kommunen ska ta initiativ 


till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 


Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter. 


 


Kommunstyrelsens presidium har haft möte med representant från enheten 


för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdalshem samt Medborgarskolan 


och fått utökad information om Huskurage.   


 


Ljusdalshem har redan infört Huskurage och kommunstyrelsens ordförande 


föreslår att motionen ska anses besvarad.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 94 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 113 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 


Motion 25 september 2020 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V): Motionen avslås. 


 


Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Ove Schönning 


(S): Motionen anses besvarad.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande.  
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§ 158 Dnr 00261/2021  


Cykla i Gävleborg - en regional plan för ökad och säker 
cykling  


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Remissyttrandet godkänns. 


 


2.  I yttrandet ska tilläggas att regionen bör bevaka Trafikverkets agerande 


 som ibland står helt i strid med säker cykling, bl a borttagande av 


 vägrenar.  


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg har skickat förslag på en regional plan för ökad och säker 


cykling till Ljusdals kommun på remiss. Förvaltningarna har getts tillfälle att 


yttra sig. Sammantaget anser Ljusdals kommun att det är en gedigen plan 


som ligger i linje med Ljusdals kommuns arbete med cykelfrågor samt att 


det finns aktiviteter och initiativ som kan vara ledande i det fortsatta arbetet. 


Ljusdals kommun anser att det inte är något som saknas i cykelplanen eller 


som behöver korrigeras. Ljusdals kommun ställer sig därmed positivt till den 


regionala planen för ökad och säker cykling.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021 


Förslag till remissvar  


Remiss från Region Gävleborg 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Pernilla Färlin (M) och Yvonne 


Oscarsson (V): I yttrandet ska tilläggas att regionen bör bevaka Trafikverkets 


agerande som ibland står helt i strid med säker cykling, bl a borttagande av 


vägrenar.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00301/2020  


Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Förfrågan ställs till Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att ingå 


 i Bollnäs och Ovanåkers gemensamma Överförmyndarnämnd från och 


 med nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.          


Sammanfattning av ärendet 


Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i 


överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. 


Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en 


gemensam överförmyndarnämnd med Bollnäs som huvudman. Ljusdal har 


fortsatt en egen överförmyndarnämnd.   


              


Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att 


Ljusdal ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma överför-


myndarnämnd.  


 


Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt 


effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska 


ansluta sig även politiskt.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 100 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 augusti 2021 


Överförmyndarnämndens protokoll 31 augusti 2020, § 23 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M), Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Solange 


Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00180/2021  


Kommunikationspolicy - antagande 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Kommunikationspolicyn antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy antogs år 2016  och 


ersatte Informationsstrategin. Alla policydokument ska genomgå en översyn 


av revideringsbehov minst vart fjärde år från senaste revidering/fastställande 


av dokumentansvarige.  


 


Vid översynen framkom det att större ändringar av principiell karaktär var 


tvungna att genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade 


arbetssätt, och dokumentet ska därför antas av kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 80 


Kommunikationspolicy 17 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.            


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 9-17 år 2021. 


 


Ledamot som vill ha information om besluten kontaktar kommunstyrelsens 


sekreterare.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 september 2021 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Delegationspärm 
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§ 162 Dnr 00093/2021  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 


denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 


protokoll som är aktuella är: 


 


 Utbildningsnämnden 26 augusti  


 Omsorgsnämnden 25 augusti 2021  


 Samhällsservicenämnden 18 augusti 2021  


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 24 augusti 2021 


 Styrelserna i Ljusdal Energikoncern 8 juni 2021 


 Styrelsen AB Ljusdalshem 30 juni 2021 


 Förbundsmöte Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 28 augusti 2021           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 september 2021 


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB) och Solange Nordh (C): Kommunchefen får i uppdrag 


att se över protokollens utformning och återkomma med förbättringsförslag i 


oktober månad. 


 


Lena Svahn (- ): Bodil Erikssons yrkande avslås.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 


beslutat avslå Bodil Erikssons yrkande. 
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Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Lena Svans yrkande att avslå Bodil Erikssons yrkande, Nej-röst 


för Bodil Erikssons yrkande.   


Omröstningsresultat 


Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Bodil 


Erikssons yrkande. 


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Yvonne 


Oscarsson (V), Ove Schönning (S) och Maud Jonsson (L) röstar Ja. 


 


Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Pernilla Färlin (M), Bodil Eriksson 


(LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar Nej. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 163 Dnr 00048/2021  


Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström 
(LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen  


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 


 


”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 


en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 


Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 


idag känner som ett salutogent synsätt. 


 


Det salutogena synsättet utgår från det friska, att se individen och att 


stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa 


hur man omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok 


”Emmaboda-modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga 


frisktal, till en äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda 


brukare. Detta arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika 


hög grad anställda inom äldreomsorgen." 


 


Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 


Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 


äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 25 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 


möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen, där 


Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


27(33) 


Datum 


2021-09-09 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att motionärerna har fört fram Emmaboda kommun 


som framgångsrikt under ett stort antal år har arbetat med en modell inom 


äldreomsorgen, kallad Emmabodamodellen.  


 


Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till motionen gällande möjligheten att 


utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen där 


Emmabodamodellen är en modell bland flera som kan lyftas fram.    


 


Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 96 


Förslag till beslut 20 juli 2021 


Omsorgsnämndens protokoll 28 april 2021, § 72 


Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 april 2021 


Kommunfullmäktighets protokoll 22 februari 2021 


Motion 10 februari 2021  


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB), Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (L) och Lars G 


Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 164 Dnr 00047/2020  


Motion från Moderaterna gällande borttagande av 
förberedelseklasser för nyanlända barn 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 


Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommun-


fullmäktige gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. 


 


De skriver i motionen att ”För att påskynda integrering av nyanlända barn 


anser vi att förberedelseklasserna ska tas bort.  


 


Det finns kommuner som arbetar på detta vis och allting visar på att 


integration och språkutveckling går betydligt snabbare om man hamnar 


direkt i sin ordinarie klass. Bjurholm kan ses som ett exempel. 


 


Detta betyder inte att man ska lämna elever utan hjälp och stöd. Det handlar 


om att minska segregationen och att man som nyanländ ska komma snabbare 


in i det svenska samhället. Särskilt stöd ska ges i de fall då det behövs.”  


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 10 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade i sin tur 


motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 


 


Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen 


med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 


om skolans inre organisation.       


            


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är rektor 


som beslutar om hur skola och förskola ska organiseras, utifrån Skollagen. 


 


Nyanlända elever behöver språkundervisning för att så snabbt som möjligt 


kunna ta del av den ordinarie undervisningen i undervisningsgrupp.  
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Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever 


som således rektor beslutar om.  


 


Med anledning av rektors befogenhet enligt Skollagen, föreslår ordföranden 


att motionen ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 95 att motionen avslås. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 95 


Förslag till beslut 13 augusti 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 


Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 


Yrkanden 


Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00056/2021  


Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 


till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 


kunna läggas i samma befintliga sopkärl och att tömning ska ske på givna 


tider. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 27 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB 


för yttrande. 


 


Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att ”Vi kan inte flytta kärl på 


en bestämd tid, då vi inte kan garantera att vi är på plats hos kunden vid 


samma klockslag på dagen. Om man skulle göra en sådan lösning som 


förlaget säger, skulle det förmodligen innebära att det skulle bli mycket 


felsortering i matavfallet. Det skulle även innebära sanitär olägenhet då 


hyresgästerna får förvara sopor i lägenheten tills det blir dags för nästa 


tillfälle att slänga soporna i nedkastet. 


 


Hur fastighetsägaren löser hanteringen av avfallet är upp till dem, men vi 


kan endast tömma kärlet på en bestämd dag där vi kommit överens om 


placeringen. Vi kan inte garantera ett klockslag, då det finns många 


parametrar som gör att vi kan komma olika tider på dagen”. 


 


Bolagets förslag är att medborgaren tar kontakt med fastighetsägare och 


kommer överens om ett förslag hur deras sophantering ska skötas i 


fastigheten, då bolaget inte råder över hur fastighetsägaren anordnar de 


tekniska lösningarna i fastigheten.    
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


föreslår att sopor och matavfall ska finnas i samma sopnedkast och hämtas 


samtidigt på särskilt angivna tider.  


 


Ljusdals Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de inte kan flytta på kärl 


på en bestämd tid, då man inte kan garantera att de är på plats hos kunden 


vid samma klockslag när kärlen ska tömmas. Dessutom befaras det att vid en 


sådan lösning som förslagsställaren föreslår, att det blir felsortering i 


matavfallet. 


 


Ordföranden föreslår att hyresgästerna får ta kontakt med fastighetsägare och 


komma överens om hur deras sophantering ska skötas i fastigheten. Ljusdals 


Renhållning AB råder inte över de tekniska lösningarna. Det ansvaret har 


fastighetsägarna. 


 


Med det övervägandet föreslås att medborgarförslaget avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 97 att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 97 


Förslag till beslut 13 augusti 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 


Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 166 Dnr 00289/2021  


Konkurrensverkets utredning av Norrsken AB 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Beslutanderätten gällande svar till Konkurrensverket delegeras till 


 kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott 


 beslutar godkänna svar till Konkurrensverket.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har av Konkurrensverket i ärende ålagts att inkomma med 


information gällande ett antal frågor rörande Ljusnets ägande i Norrsken AB 


och huruvida Norrsken AB bedriver konkurrensbegränsande offentlig 


säljverksamhet enligt 3 kap. 27-32 §§ konkurrenslagen (2008:579) (KL).  


 


Ljusdals kommun har såsom ansvarig för bolaget Ljusnet i svar till 


Konkurrensverket framfört svar på de frågor Konkurrensverket ställt. 


Sammanfattningsvis anser Ljusdals kommun att Norrsken AB:s verksamhet 


inte snedvrider konkurrensen på marknaden samt att hela eventverksamheten 


ligger inom den kommunala kompetensen.       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 september 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunjuristen för verkställande 
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§ 167 Dnr 00299/2021  


Fastighet testamenterad till Ljusdals kommun - Hamra 
1:6 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun såsom legatarie inte ska


 ta emot legat gällande testamenterad halva av fastighet Hamra 1:6, 


 Ljusdals kommun.          


Sammanfattning av ärendet 


Roland Jansson efterlämnar i testamente hälftendel av fastighet Hamra 1:6, 


Ljusdals kommun att tillfalla Ljusdals kommun efter sin död. Roland 


Jansson avled 2021-04-28 varefter bouppteckning har skett. Testamente är 


bifogad bouppteckning vilken är registrerad hos Skatteverket 2021-08-18. 


Kommunjurist Susanne Lidfeldt har haft dialog med Bo Olsén vilken 


företräder dödsboet, varefter kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun 


såsom legatarie inte skall ta emot testamenterade legat gällande Hamra 1:6, 


Ljusdals kommun.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunjuristen för verkställande 


 





