
 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

1(9) 

Datum 

2018-02-22 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 22 februari 2018 kl 08:30-14:00 

Beslutande Ledamöter 

Lars Molin (M), Ordförande § 33-34 

Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Molin § 35-36 

Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande, ordförande § 35-36 

Allan Cederborg (M) 

Kennet Hedman (M) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Maud Jonsson (L) tjg ersättare istället för Harald Noréus (L) 

Jonny Mill (LB) 

Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Björkbom (KD) 

Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Markus Evensson (S) 

Örjan Fridner (S) 

Kristina Bolin (S) 

Iréne Jonsson (S) 

László Gönczi (MP) tjg ersättare istället för Kristoffer Hansson (MP) 

Michael Michaelsen (SD) 

Johan Wall (SD) tjg ersättare istället för Mikael Olsson (SD) 

 
 Ersättare 

Ulf Nyman (C)§ 33-34 

 
Övriga deltagande Arkitekt Hanna Gäfvert § 33 

Utvecklingschef Rolf Berg, § 33 

Förvaltningschef Mikael Björk § 34 

Vd Rickard Brännström § 34 

Verksamhetschef Ann Lindgren § 34 

Förvaltningschef Lasse Norin § 36 

Kulturstrateg Marie Abrahamsson § 36 

Administrativ chef Karin Höglund 

 
Utses att justera Kristina Bolin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-03-01 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 33-36 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Lars Molin/Sören Görgård   

 Justerare 

   

 Kristina Bolin   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-22 

Datum för anslags uppsättande 2018-03-02 

Datum för anslags nedtagande 2013-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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§ 33 Dnr 00134/2015  

Workshop gällande genomfarten längs Norra 
Järnvägsgatan 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare uttryckt önskemål om en workshop som ska 

behandla inslag inom köpingsutvecklingsprocessen, KUP. 

 

Vid dagens sammanträde genomförs en workshop som behandlar 

genomfarten längs Norra Järnvägsgatan. Med utgångspunkt i skissförslag 

som presenteras ges ledamöterna möjlighet att komma med synpunkter och 

idéer om vad som anses önskvärt för att göra nuvarande genomfart mer 

tillgänglig och inbjudande. 

 

Utgångspunkten är att skapa en bild om vad som är kommunens vilja och 

ambition för detta vägavsnitt, förutsatt att kommunen har rådighet över 

vägen. 

 

Arkitekt Hanna Gäfvert och utvecklingschef Rolf Berg ger exempel på 

utvecklingsmöjligheter längs Norra Järnvägsgatan: 

- Grönstruktur och markbeläggning 

- Belysning 

- Miniparker 

- Sittytor 

- Kantstensparkering 

- Nyttjande/verksamheter i gaturummet 

- Shared Space 

- Gång- och cykeltunnel 
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§ 33 forts. Dnr 00134/2015  

Workshop gällande genomfarten längs Norra 
Järnvägsgatan 

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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§ 34 Dnr 00084/2018  

Information om nytt äldreboende och ny förskola i 
centrala Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) inleder med att 

informera om att Valliansen i april 2016 gav ett uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett nytt äldreboende, förslagsvis på Östernäs. 

 

En förstudie gällande särskilt boende för äldre har gjorts. Förstudien ska 

presenteras på nästa omsorgsnämnd. 

 

Förstudien ska visa och ge förslag på hur ett vård- och omsorgsboende kan 

vara utformat för att vara väl anpassat för dagens och framtidens behov hos 

både kunder och medarbetare. 

 

Studien ska leda fram till ett beslutsunderlag som ska kunna vara underlag 

för fortsatt projektering av Ljusdals Servicehusbolag. 

 

Förvaltningschef Mikael Björk och VD Rickard Brännström informerar.  

 

Omsorgsförvaltningen har överlämnat en konceptskiss till Ljusdals 

Servicehusbolag på ett enplansboende på 4600m2. En investering på ca 100 

miljoner kronor. 

 

Ann Lindgren, verksamhetschef för förskoleverksamheten i kommunen, 

informerar om utbildningsförvaltningens tankar på en eventuell ny förskola i 

centrala Ljusdal.  

 

Utbildningsnämnden har beslutat att lägga in behovet av en nybyggd 

förskola i centrala Ljusdal i nämndens prioriteringsordning med önskade 

investeringar utom beslutad ekonomisk långtidsplan (ELP) 2018-2020.  
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§ 34 forts. Dnr 00084/2018  

Information om nytt äldreboende och ny förskola i 
centrala Ljusdal 
 

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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§ 35 Dnr 00085/2018  

Information om kommunens arbete och roll i 
kulturverksamheten 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till  

    kulturstrategi.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltingschef Lasse Norin och kulturstrateg Marie Abrahamsson 

informerar om kommunens arbete och roll i kulturverksamheten. 

 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta 

fram ett förslag till kulturstrategi 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

SUF balanslista 
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§ 36 Dnr 00066/2018  

Information om Inlandsbanan  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård (C) informerar om att Östersund, Jokkmokk och Arjvidsjaurs 

kommuner har begärt en extra bolagsstämma i Inlandsbanan AB. 

 

Den extra bolagsstämman äger rum 1 mars 2018. 

 

På bolagsstämman ska följande ärenden fattas: 

 

Förslag om förtydligande av bolagsstyrningsprincip: ska enskild aktieägare 

med kringgående av styrelse och företagsledning ha kontakt med tredje man 

avseende projekt i verksamheten? 

 

Förslag att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag. 

 

Förslag om att ytterligare minst en ny styrelseledamot med 

näringslivsförankring utses. 

 

Förslag om att samarbetsavtalet, det så kallade MOUT, med partnern 

Macquarie fullföljd enligt de intentioner parterna varit överens om.  

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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