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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 1 
 
Information till kommunstyrelsen 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Vattenläckan på julafton var komplicerad. Det var en akut situation som löstes av 
personal på AB Ljusdalshem som åkte hem med vattendunkar till abonnenterna. 
Bristande information från kommunens sida, hur kan informationsflödet mellan 
kommunen och bolagen förbättras? 

• Kommunen ingår i HR-samarbetet i Hälsingland. Arbetet har kommit en bit, direktiv 
har utarbetats och en projektledare har utsetts. Intensivt arbete kommer att pågå under 
våren, underlag för politiskt beslut kommer att arbetas fram. 

• Fr o m nästa vecka har förvaltningshuset en ny reception. Förvaltningarna arbetar på 
hur organisationen ska fungera så bra som möjligt. Inget medborgarkontor, vilket 
kräver helt andra resurser. Besöksfrekvensen kommer att mätas, föranmälda 
respektive icke föranmälda. 

• På initiativ av ekonomichefen kommer förvaltningsekonomerna få ändrad ingång i 
sina arbeten, blir controllers. De kommer hädanefter att mer djuplodande arbeta med 
att granska respektive förvaltnings ekonomiska arbete. Syftet är att hitta 
effektiviseringar, bättre och billigare verksamhet. Prognosarbetet kommer att ändras. 

• Nästa vecka träffas kommunerna i Gävleborg och diskuterar regionaliseringen.  
• Lantmäteriet har aviserat om nedläggning. En centralisering inom 

lantmäterimyndigheten ska ske. En skrivelse från kommunen har skickats till ansvarig 
minister, landshövding m m 

• En förfrågan från Antikrundan om inspelning i Ljusdal har kommit. Kommunen har 
svarat att vi är intresserade och att vi bl a föreslår Stenegård som lämplig 
inspelningsplats. 

• Avtal med PEAB och Östernäs. Vad händer när optionen går ut? I dagsläget finns 
ingen ytterligare information att lämna.  

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0464/13 
 
§ 2 
 
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert 
för åren 2010-2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer godkänns för planering och finansiering av investeringar. 
 
2. En investeringsutrymmesberäkning införs och 74 miljoner kronor avsätts 

avseende åren 2010-2012.  
 
3.  En uppföljning ska ske i samband med bokslutet 2015. 
 
 
Sammanfattning  
 
Syftet med riktlinjer för investeringar är att på ett strukturerat sätt planera 
kommunens investeringar. Huvudregeln är att alla investeringar ska ingå i 
kommunens budgetprocess. Nya investeringsobjekt ska utredas och biläggas med 
visst underlag. Nämnderna ska prioritera de investeringar man vill få genomförda. 
 
Idag har kommunen som mål att alla investeringar ska självfinansieras. I rikt-
linjerna föreslås att undantag ska vara möjliga för vissa investeringar. Självfinan-
siering innebär att de årliga investeringarna finansieras genom resultat, försälj-
ningar och avskrivningar. 
 
För att beräkna självfinansieringen över tiden föreslås att en investeringsbuffert 
införs. En investeringsbuffert byggs upp om resultat, försäljningar och avskriv-
ningar är större än investeringarna. Så har fallet varit de senaste åren och 
kommunen har därigenom skapat ett utrymme för investeringar framåt. Därför 
föreslås att det beslutas om avsättning till en investeringsbuffert för åren 2010-
2012. Därigenom får vi en ingående balans 2013 som vi kan beräkna årets 
beslutade och genomförda investeringar mot. I årsredovisningen beslutas om uttag 
eller avsättning till investeringsbuffert. 
 
Mkr 2010 2011 2012 Summa 
Resultat 35   29   24    88 
Avskrivningar 41   24   30    95 
Genomförda investeringar -39  -32  -38 -109 
Till investeringsbuffert 37   21   16    74 
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 Diarienummer 
   KS 0464/13 
 
§ 2 forts. 
 
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert 
för åren 2010-2012 
 
 
Investeringsbuffert 
Ingående balans 2013 74 Mkr 
 
Ej genomförda investeringar 2012 -23 Mkr 
Avvikelse inv. buffert och ej genomförda       51 Mkr 
 
Investeringsbufferten måste alltid över tiden vara större än beslutade men inte 
genomförda investeringar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 162 
Ekonomichefens skrivelse, 25 oktober 2013 
Riktlinjer för planering och finansiering av investeringar (utkast) 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), 
Björn Mårtensson (S), Harald Noréus (FP), Stina Michelson (S), Lars Björkbom 
(KD) och Jonny Mill (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på förslaget om att införa en investeringsbuffert. 
 
Förslaget till riktlinjer ska återremitteras i syfte att tydliggöra och ändra stycket 
om att införa en investeringsbuffert (på sidan 3 i riktlinjerna). 
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V) och Leif Hansen 
(SRD): Ordet investeringsbuffert ska bytas ut mot investeringsutrymmes-
beräkning. 
 
Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson 
(S): En uppföljning ska ske i samband med bokslutet 2015. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/13 
 
§ 2 forts. 
 
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert 
för åren 2010-2012 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Lars Molins m fl 
yrkande om att godkänna riktlinjer för planering och finansiering av investeringar. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande, om att införa en investeringsbuffert och att 74 miljoner kronor avsätts 
avseende åren 2010-2012, mot Ingalill Fahlströms yrkande om avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl 
yrkande om att en uppföljning ska ske i samband med bokslutet 2015. Ord-
föranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om 
att ordet investeringsbuffert ska bytas ut mot investeringsutrymmesberäkning. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Reservationer 
 
Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 3 
 
Förslag till reviderad styrmodell och ny vision 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Principerna för Ljusdals kommuns styrmodell antas. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med övriga delar av  
      modellen. 
 
3. Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag antas. 
 
4. Gällande kommunprogram avvecklas. 
 
5. Gällande slogan avvecklas. 
 
6.   Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas. 
 
7.  Visionen ska tas upp för revidering i januari 2015. 
 
 
Sammanfattning  
 
I juni 2011 fattades beslut om att påbörja ett visionsarbete för Ljusdals kommun. 
Arbetet utmynnade under hösten 2013 i delrapport ”Lokal utvecklingsstrategi för 
Ljusdals kommun”. På denna delrapport har förslaget till Vision för Ljusdals 
kommun och dess medborgare utarbetats.  
 
I delrapporten arbetade en parlamentarisk gruppering fram tio huvudområden, 
vilka bedöms vara de centrala för kommunens utveckling. Av dessa angavs tre 
vara av större vikt; arbetstillfällen, utbildning och infrastruktur. 
 
Förslaget till vision beskriver en framtida bild att sträva efter. Visionen har sin 
givna plats högst upp i kommunens styrmodell och ska vara det övergripande 
dokument som vägleder kommunens beslutsfattande, helt ner till daglig 
verksamhet och aktivitet.  
 
Visionen gäller från det beslut fattas och tills vidare.  
 
För att vara beständig över längre tid och samtidigt skapa demokratiskt utrymme, 
måste visionen formuleras i vida och relativt abstrakta termer. Avsikten är att 
visionens framtidsbild ska brytas ned och konkretiseras i fallande led inom 
styrmodellen. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 3 forts. 
 
Förslag till reviderad styrmodell och ny vision 
 
Allmänna utskottet har beslutat att förslaget till vision ska skickas på remiss till 
partierna. Partierna samt föreningar och organisationer som tidigare deltagit i 
visionsarbetet ska bjudas in till möte. 
 
Ett inledande förslag på vision skickades därför till samtliga partier liksom övriga 
som varit involverade i det tidigare arbetet. Samtidigt inbjöds till ett så kallat 
remissmöte, som avhölls den 2 december 2013, liksom för de politiska partierna 
att inkomma med skriftliga synpunkter.  
 
Fem partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och 
Socialradikala Demokraterna har valt att lämna skriftliga synpunkter. 
 
De synpunkter som mottagits vid remissmötet liksom i de skriftliga svaren har i 
allt väsentligt inarbetats i den föreliggande versionen av vision. 
 
I samband med att nuvarande förvaltningsledning inledde arbetet med att 
formulera förslag till en vision blev det helt tydligt att en vision inte kunde 
utformas utan att förståelse för dess funktion vid styrningen av kommunen var 
alldeles tydlig. Därmed kom ett annat uppdrag som lämnats till kommunchefen att 
aktualiseras, nämligen det att föreslå en övergripande styrmodell för kommunen. 
 
En särskild arbetsgrupp inom kommunledningskontoret har under hösten arbetat 
med att utforma principerna för en övergripande styrmodell för kommunen. 
Således föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
principer och strukturer för hur kommunen ska styras. Förslag till utformning av 
de övriga delar och detaljer som kommer att påverkas och byggas in i modellen 
lämnas löpande efter hand som de aktualiseras. Exempel på sådana delar är 
investeringsplanering, budgetprocess, forum och system för återrapportering 
respektive dialog inom modellen med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelser 30 december 2013  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S), Jonny Mill (SRD), Lars 
Björkbom (KD), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP), Ulf Nyman (C) och 
Marie-Louise Hellström (M): Principerna för Ljusdals kommuns styrmodell antas. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med övriga delar av modellen. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
§ 3 forts. 
 
Förslag till reviderad styrmodell och ny vision 
 
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på Lars Molins m fl yrkande om att anta 
principerna för styrmodell. 
 
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom 
(KD) och Harald Noréus (FP): Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare 
enligt förslag antas. Gällande kommunprogram avvecklas. Gällande slogan 
avvecklas. Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen 
antas. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Förslag till vision avslås. Gällande slogan avvecklas. 
Gällande kommunprogram avvecklas. Förslag till plan för informations- och 
förankringsprocessen för den nya visionen avslås. 
 
Ajournering begärs. Efter uppehåll för lunch återupptas förhandlingarna. 
 
Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), Ulf Nyman (C), Kenneth Forssell (V), 
Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD), Marie-Louise Hellström (M) och  
Lars Molin (M): Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag 
antas. Gällande kommunprogram avvecklas. Gällande slogan avvecklas. Plan för 
informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas. 
 
Visionen ska tas upp för revidering i januari 2015. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande gällande styrmodell mot Ingalill 
Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lars 
Molins m fl yrkande.  
 
Ordföranden ställer Leif Hansens m fl yrkande om att anta vision för Ljusdals 
kommun och dess medborgare mot Ingalill Fahlströms avslagsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl 
yrkande om att kommunprogrammet avvecklas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl 
yrkande om att gällande slogan avvecklas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 3 forts. 
 
Förslag till reviderad styrmodell och ny vision 
 
Ordföranden ställer Leif Hansens m fl yrkande om att anta plan för informations- 
och förankringsprocessen för den nya visionen mot Ingalill Fahlströms yrkande 
om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl 
yrkande om att visionen ska tas upp för revidering i januari 2015. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 4 
 
Skrivelse från S, V och C gällande en samlad järnvägsterminal för 
skogliga råvaror med mera av stort lokalt, regionalt och nationellt värde 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet ska beredas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har gjort en gemensam 
skrivelse adresserad till Region Gävleborg med titeln ”En samlad 
järnvägsterminal för skogliga råvaror med mera av stort lokalt, regionalt och 
nationellt värde”. 
 
I skrivelsen föreslår de att ett formaliserat arbete startas där Ljusdals kommun, 
berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig 
plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas. 
Den gemensamma målsättningen i detta arbete ska vara att nå en lösning som 
svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande 
expansion. Arbetet ska även innefatta en finansieringslösning, där statliga 
medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.  
 
Förhoppningen är nu skriver man att regionstyrelsen beslutar uppdra till 
regionförbundets ansvariga tjänstemän att tillsammans med övriga parter upprätta 
ett förslag till gemensam avsiktsförklaring i denna för vår region angelägna fråga. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 180 att kommunstyrelsen beslutar 
att inte skicka skrivelsen till Region Gävleborg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 180 
Skrivelse ”En samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror med mera av stort 
lokalt, regionalt och nationellt värde”. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C) och Jonny Mill (SRD): Ärendet ska 
beredas.  
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 4 forts. 
 
Skrivelse från S, V och C gällande en samlad järnvägsterminal för 
skogliga råvaror med mera av stort lokalt, regionalt och nationellt värde 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 5 
 
Sammanställning av utförda åtgärder enligt belysningspolicyn 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen begärde på sitt sammanträde 28 november 2013 att samhälls-
utvecklingsförvaltningen ska redovisa vilka belysningsanläggningar som hittills 
berörts av gällande gatubelysningspolicy i Ljusdals kommun. 
 
Sammanlagt har 31 anläggningar behandlats i samarbete mellan samhällsut-
vecklingsförvaltningen och Ljusdal Elnät AB i enlighet med gällande belys-
ningspolicy. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har lämnat skriftlig information om utförda 
åtgärder enligt policyn. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 6 
 
Budget 2014, förslag på besparingsåtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet remitteras till budgetberedningen. 
  
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av det sparkrav som ålagts samhällsutvecklingsförvaltningen har 
förvaltningen tagit fram ett ”smörgårdsbord” med möjliga besparingsåtgärder.  
 
Tidigare har samhällsutvecklingsutskottet hittat besparingar på cirka 1 270 000 kronor som 
beror på att alla nämnder måste hålla sina budgetramar och att samhällsutvecklings-
förvaltningen har ökade kostnader. 
 
Nu har samhällsutvecklingsförvaltningen fått ett ytterligare sparkrav på 1 684 000 kronor som 
på något sätt måste täckas. 
 
Utskottet diskuterar olika möjligheter och föreslår att följande besparingar görs: 
 
Bidrag till studieförbund 404 000 
Verksamhetsstöd 300 000 
Intäkter byggenheten 300 000 
Intäkter miljöenheten 100 000 
Deltidskår Ramsjö 580 000   
Summa 1 684 000 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 255 
Förslag ramar 2014 och ELP 2015- och 2016 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Björn Mårtensson (S), Ingalill Fahlström 
(MP), Kenneth Forssell (V), Leif Persson (S), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus 
(FP), Lars Björkbom (KD) och Stina Michelson (S): Ärendet remitteras till 
budgetberedningen. 
 
Helena Brink (C):Avslag på förslaget om minskning av bidragen till studie-
förbunden, avslag på förslaget om att ta bort deltidskåren i Ramsjö. En total 
översyn ska göras av de råd som finns kopplade till kommunstyrelsen i syfte att  
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
§ 6 forts. 
 
Budget 2014, förslag på besparingsåtgärder 
 
samordna råden på ett bättre sätt. Även de tjänster som är kopplade till råden ska 
ses över. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande om remiss till budgetberedningen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 7 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget till översiktsplan för 

Järvsö. 
 
 
Sammanfattning  
 
Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts 
i samband med olika planer för att vidareutveckla orten som ett attraktivt 
besökscentrum. Det handlar om att skapa nya attraktiva boendemöjligheter, att 
förbereda för en utbyggnad av fritidsanläggningarna, att se över nya behov av 
infrastruktur, att värna natur- och kulturmiljön och att synliggöra och ta hänsyn 
till olika risker som kan uppstå. Målet med planen är att verka för att komma 
närmare de mål och visioner som är angivna i översiktsplanen. Planens 
utgångspunkt är översiktsplanens riktlinje för Järvsös roll i tätortstriangeln, att 
orten ska utgöra kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planens syfte 
är att ange förutsättningar och riktlinjer för efterkommande planering, lovgivning 
och andra beslut inom det avgränsade planområdet.   
 
Planområdet inbegriper tätorten Järvsö med omnejd och sträcker sig från Skästra i 
norr till Nybo i söder. Från Ljusnans västra strand i öster sträcker sig planområdet 
till Åsbodalen i väster.   
 
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den 
kunskap och de synpunkter som finns inom området, dels att ge de intressenter 
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. Under våren och 
sommaren 2013 bedrevs tidiga samrådsmöten/ dialogmöten med boende och 
verksamma i Järvsö. Planen bygger delvis på de synpunkter som då inkom.       
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 178 
Fördjupad översiktsplan 5 november 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0371/13 
 
§ 8 
 
Försäljning av del av Kläppa 4:18 (Lappmyran) 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett markområde om cirka 2 500 kvadratmeter av 

fastigheten Kläppa 4:18 utgörande tomt för byggnader, som för närvarande 
står på ofri grund till en köpeskilling av en (1) krona till Lappmyran 
Jaktklubb Ideella Förening. 
 

2. Fastighetsbildningskostnader erläggs av köparen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Björnbergets Jaktklubb, Lag 1 förvärvade den 23 augusti 2010 personalbyggnad, 
förråd och garage på Lappmyran från Ljusdals kommun. Byggnaderna stod då på 
ofri grund på Ångsäter 8:19 som var privatägd. Kommunen har sedan köpt 
Lappmyran av de tidigare ägarna och låtit bilda en egen fastighet för det gama 
tippområdet. 
 
Jaktklubben har nu inkommit med begäran om att få köpa en tomt för de tidigare 
förvärvade byggnaderna. Man föreslår att detta också blir till en köpeskilling om 
en (1) krona då markens värde torde vara marginellt. Jaktklubben har senare bildat 
en ideell förening som ska stå för köpet; Lappmyran Jaktklubb Ideella Förening. 
 
Man ser också gärna att kommunen bidrar med en del av fastighetsbildnings-
kostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 264 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 november 2013 
Begäran om köp från Björnbergets Jaktklubb Lag 1 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0457/13 
§ 9 
 
Remiss från länsstyrelsen gällande förslag till utvidgning av 
Flarksjöbergets naturreservat. Godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet om utökning av Flarksjöbergets naturreservat, förslag till nytt beslut 

samt förslag till skötselplan godkänns i efterhand. 
 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har i remiss begärt yttrande över utökning av Flarksjöbergets 
naturreservat, förslag till nytt beslut samt förslag till skötselplan. Förslaget innebär 
att naturreservatet utökas från 105 hektar till 293 hektar. Förslaget innebär också 
att en ny skötselplan antas.  
 
I kommunens översiktsplan är området utpekat för utveckling av naturvård och 
friluftsliv. I planen trycks det på utveckling av orörda, opåverkade tysta områden 
där värdefulla naturtyper bevaras för dess egenvärde, men också för den 
biologiska mångfaldens skull.  
 
Förslaget till beslut om naturreservatet bedöms inte strida mot andra 
markanvändningsplaner, andra kommunala intressen, eller andra kommunala eller 
allmänna intressen.  
 
Då svar skulle vara insänt till länsstyrelsen senast den 3 december 2013 föreslås 
kommunstyrelsen godkänna yttrandet i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 256 
Förslag till beslut 11 november 2013 
Yttrande 8 november 2013 (skickat den 2 december) 
Remiss 23 oktober 2013 
Förslag till beslut om utvidgning av Flarksjöbergets naturreservat 28 oktober 2013 
Skötselplan för Flarksjöbergets naturreservat 28 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
Beslutsexpediering: Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0433/13 
 
§ 10 
 
Ansökan från Ljusdals Forminnes- och Hembygdsförening om bidrag för 
inköp av ny gräsklippare  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om bidrag till inköp av gräsklippare avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening har inkommit med ansökan om 
bidrag till återanskaffning av stulen gräsklippare. Ersättning från försäkrings-
bolaget har utgått med 20 600 kronor. En maskin skulle enligt ansökan kosta 
54 000 kronor. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 27 november 2013 att ansökan om 
bidrag avslås då det är rimligt att föreningen, med stöd av försäkringsersättning, 
kan inrymma en återanskaffning inom egna ekonomiska ramar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 27 november 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 22 november 2013 
Bidragsansökan 4 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S) och Ingalill Fahlström (MP): Ansökan om bidrag till inköp 
av gräsklippare avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening 
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 Diarienummer 
   KS 0416/13 
 
§ 11 
 
Ansökan från Loos Idrottsförening om bidrag till 100-årsjubileum 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Till Loos IF ges ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor för renovering av  
 danspaviljongen vid Nickelvallen inför planerat 100-årsjubileum under  
 sommaren 2014. 
 
2.  Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
 
Sammanfattning  
 
Loos Idrottsförening firar under sommaren 2014 sitt 100-års jubileum och planerar 
i anslutning till detta bland annat att arrangera en sommarkonsert på Nickelvallen. 
För att skapa en ändamålsenlig konsertlokal/scen på området vill föreningen 
renovera den befintliga ”danspaviljongen” (utökning av scenyta, bygga trappa och 
ramp vid sceningången, flytt av befintliga biograffåtöljer från före detta Folkets 
Hus, installera ny belysning/armaturer i lokalen). I angränsande serveringslokal 
vill man även komplettera med handikappramp vid entrén. 
 
Mycket av arbetet planerar föreningen att genomföra på ideell basis och 
föreningen ansöker hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt bidrag på 50 000 
kronor för materialkostnader samt viss professionell arbetskostnad. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 10 december 2013, § 266 att avslå 
ansökan från Loos IF eftersom ansökan inte ryms inom förvaltningens 
budgetramar. Utskottet föreslår däremot att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 266 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 september 2013 
Ansökan från Loos IF 20 september 2013 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Till Loos IF ges ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor. 
Dessutom ska ytterligare ett bidrag på 25 000 kronor ges till festligheterna. 
 
Ingalill Fahlström (MP), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M) och Stina Michelson 
(S): Till Loos IF ges ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor. 
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 Diarienummer 
   KS 0416/13 
 
§ 11 forts. 
 
Ansökan från Loos Idrottsförening om bidrag till 100-årsjubileum 
 
Stina Michelson (S): Avslag på Helena Brinks yrkande om ytterligare 25 000 
kronor i bidrag till festligheterna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande om att ge ett ekonomiskt bidrag om 50 000 kronor till Loos IF. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
om att ge ytterligare 25 000 kronor i bidrag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Loos IF 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0510/13 
 
§ 12 
 
Ljusdals kommun idrottsstipendium 2013. För kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
1. Två stipendiater (två ungdomsstipendier) utses. 
 
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
3. Fritidschefen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av stipendierna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har sex ansökningar 
inkommit till ungdomsstipendiet och endast en till ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister gått igenom 
ansökningarna och därefter lämnat förslag till beslut. Juryn var överens om att 
föreslå att inget ungdomsledarstipendium ska delas ut, utan istället två 
ungdomsstipendier. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 10 december 2013, § 265 att tilldela 
ungdomsstipendierna 2013 till Tarlej Allison och Ljusdals IF:s damlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 265 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0468/13 
 
§ 13 
 
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen 2012 för stiftelsen Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens 
ändamål ska vara att 
 

• Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och 
hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande 
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård. 

• Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 
9:1. 

 
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska 
principer.” 
 
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i 
stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av 
Stenegården i Järvsö AB. 
 
Årets resultat är 31 236 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på -
2 247 417 kronor. I ny räkning balanseras -2 216 181 kronor. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 176 att årsredovisningen ska 
godkännas. Utskottet vill ha en beskrivning av var ärendet ligger och hur skulden 
hanterats hos kommunen. 
 
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 20 december 2013 att skulden till 
kommunen som är upptagen i årsredovisningen kommer att regleras med beslut i 
kommunfullmäktige att skulden skrivs av. Kommunens kostnad för detta är redan 
tagen i tidigare bokslut. Stiftelsen kommer troligen inte att avvecklas förrän 2016 
eftersom det i den politiska utredningen om Stenegårds framtid är skrivet att en 
möjlig framtida driftsform just är i stiftelseform. I uppdraget med att utveckla 
Stenegård ska utredningen beaktas. 
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   KS 0468/13 
 
§ 13 forts. 
 
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 december 2013 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 176 
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 
december 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0497/13 
 
§ 14 
 
Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2013 - för 
kännedom  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för Region Gävleborg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 177 
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 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 15 
 
Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL för 
tredje kvartalet 2013 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För tredje kvartalet 2013 fanns tolv ”Ej verkställda beslut” att rapportera. Det 
innebär att det är tolv personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet 
på ansökan om vård och omsorgsboende (vobo). 
 
Två av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället andra kvartalet. 
 
Det ena ärendet med bifallsbeslut fattat den 9 november 2012 är fortfarande inte 
verkställt. Orsaken är att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid tre tillfällen.  
 
Det andra ärendet som fanns med vid rapporteringen andra kvartalet har nu blivit 
verkställt. Bifallsbeslut fattades den 27 mars 2013 med verkställighetsdatum den 4 
september 2013. Orsaken var att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid två 
tillfällen och har varit beviljad växelvård i tre veckor med en vecka hemma för att 
provbo erbjuden bostad innan denne tackade ja. 
 
Fem ärenden med bifallsbeslut från april, maj och juni har tackat nej till erbjudna 
boenden. 
 
Övriga fem ärenden med bifallsbeslut från maj och juni har inte fått erbjudande 
om vobo på grund av att det inte funnits lämpligt/önskat boende att erbjuda. Tre 
av dessa personer söker vobo på Furugården i Los och där har det inte funnits en 
ledig lägenhet att erbjuda sedan i maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 189 
Omsorgsnämndens protokoll 24 oktober 2013, § 198 
Omsorgsförvaltningens sammanställning 14 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 16 
 
Redovisning av försörjningsstöd per september 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat sedan augusti månad. 
Det är kostnaderna för arbetsmarknadsinsatserna som står för ökningen.  
 
Det rena försörjningsstödet har minskat och ligger på den lägsta nivån under 
2013. 
Vid jämförelse perioden januari-september ligger förvaltningen 400 000 kronor 
bättre till än motsvarande period 2012. 
 
Antalet arbetslösa är nu tillbaka på den höga nivå som verksamheten hade före 
augusti månad, en ökning på 8 procent sedan förra månaden. 
 
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning är åter uppe på de höga siffror som 
var under våren, 14 procent för september. 
 
Ej SFI-klara var för september tre procent, en siffra som ligger i trakterna av hur 
det sett ut tidigare under året. 
 
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd var 208, en minskning med 38 jämfört 
med augusti månad. Detta är den lägsta siffra verksamheten sett de senaste tre 
åren. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd minskade kraftigt under september. 
Det var 47 barn färre under september månad. Anledningen till denna kraftiga 
minskning kan vara att föräldern eller föräldrarna fått arbete och därigenom kan 
försörja sig själv alternativt att familjerna flyttat från orten, eller en kombination. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 188 
Omsorgsnämndens protokoll 24 oktober 2013, § 201 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 22 oktober 2013 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0026/11 
 
§ 17 
 
Yttrande över detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet utgör del av Hybo 12:1 samt hela fastigheten Hybo 12:3. Hybo 12:1 
ägs av Holmen Skog AB och betecknas enligt nu gällande detaljplan som allmän 
plats, avsedd för park eller plantering.  
 
Hybo 12:3 har i praktiken ianspråktagit den del av 12:1 som finns inom 
planområdet och därför är nu ägarna till 12:3 intresserade av att bygga en carport 
på denna fastighet (12:1). Dessa avser därför förvärva Holmens mark (12:1). För 
att området ska vara byggbart måste dock en planändring ske, från allmän plats till 
kvartersmark för uthus-/ garageändamål.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 179 
Samrådshandlingar 13 november 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0488/11 
 
§ 18 
 
Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till 
heltidsarbete. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda 

förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till 
heltid. 
 
 

Sammanfattning  
 
Eva Steén-Andreassen (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att heltid ska vara grunden för all anställning i Ljusdals kommun. 

 
Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31 
oktober 2011, § 234. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda 
kommunens anställda rätt till heltidstjänstgöring. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit 
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa 
möjligheter för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till 
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men 
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med 
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan 
av utökad tjänstgöring bör ingå.    
 
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs 
för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda 
rätt till heltid. Han skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår 
kommun, precis som för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd 
ska behöva arbeta oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning 
bör genomföras där även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör 
ingå. 
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 Diarienummer 
   KS 0488/11 
 
§ 18 forts. 
 
Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till 
heltidsarbete. Svar 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar 
som gäller för vår kommun. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 182 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets förslag 3 december 2013, § 182 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 234 
Kommunchefens skrivelse 17 november 2011 
Motion 26 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets protokoll. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0275/13 
 
§ 19 
 
Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en 
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring integreras i kommunens 

styrmodell. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen skriver hon: 
 
”Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på lands-
bygden. Hur ett beslut påverkar företagsamheten, hur ett beslut påverkar den 
gröna omställningen och om beslutet gör det lättare eller svårare att leva där. 
 
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att politiken 
innan beslut tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller 
negativt. Motionen hoppas på att fullmäktige beslutar att införa 
landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar beslut som gagnar alla 
medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir 
rättvisa och väl grundade utifrån ett geografiskt perspektiv.  
 
Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar 
landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna 
rättvist oavsett var de bor i vår kommun. Politiska beslut får ofta andra konse-
kvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens 
konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om 
invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet 
med mera.  
 
Centerpartiet har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och det är 
nu dags för en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner. 
Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar 
utveckling i hela vår kommun.” 
 
I motionen föreslås att alla beslut som fattas i Ljusdals kommun ska 
landsbygdssäkras. 
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 Diarienummer 
   KS 0275/13 
 
§ 19 forts. 
 
Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en 
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 119 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att 
landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell. 
 
Han skriver vidare att även om kommunen idag inte har någon särskild hantering 
av landsbygdsintressen i form av säkring vid politiska beslut torde det ändå vara 
så att de allra flesta beslut som fattas är brett och djupt övervägda. Olika aspekter 
på beslutet har diskuterats och övervägts före det att man kommit fram till sin 
ståndpunkt. I denna process har, om än implicit, normalt även konsekvenser för 
landsbygden inkluderats.  
 
Motionären anger ingen metod eller teknik för hur en landsbygdssäkring skulle gå 
till. Erfarenheter från andra ämnesområden, från såväl vår som andra kommuner, 
visar att till exempel så kallade checklistor eller liknande inte blir det verksamma 
redskap som efterfrågas. I stället måste de kvaliteter som är utgångspunkten för 
motionen ingå i ordinarie beslutsprocesser så väl som inom handläggningsarbetet. 
 
I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en 
förtydligad styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals 
kommun och dess medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild 
som ska visa på riktningen för all kommunal verksamhet. Visionen ska vara 
utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, ekonomisk långsiktsplanering, 
fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas egna 
målformuleringar, verksamhetsplaner med mera.  
 
Landsbygdens, såväl som andra intressen, har rimligen störst möjlighet att få 
genomslag om frågorna hanteras som en integrerad del av kommunens samlade 
beslutfattande, i målformuleringar, planer med mera. 
 
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring 
integreras i kommunens styrmodell. Han skriver i sitt övervägande att 
landsbygdens förutsättningar ska säkerställas som en integrerad del av 
kommunens samlade beslutsfattande, i målformuleringar och planer. 
”Landsbygdssäkring” ska ses som en viktig del av kommunens framtida 
strategiarbete där det är av yttersta vikt att inte ställa tätort mot landsbygd vid 
beslutsfattande. 
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 Diarienummer 

   KS 0275/13 
 
§ 19 forts. 
 
Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en 
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 183 att motionen bifalles 
såtillvida att landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 183 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunchefens skrivelse 14 oktober 2013 
Kommunfullmäktige 27 maj 2013, § 119 
Motion 15 maj 2013 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0276/13 
 
§ 20 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att den lokala utvecklingsstrategin ska inrymma 

motionens tankar och intentioner. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver hon: 
 
”Det är viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla samt 
förbättra sina villkor och sin livskvalité. Landsbygdsfrågor berör många sektorer 
inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en naturlig del i den 
kommunala verksamheten och i kommunens strategiska utveckling. 
 
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, att skapa fler 
arbetstillfällen och att arbeta med grön omställning krävs åtgärder som skapar 
eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete, god uppväxt, fritid, social 
sammanhållning samt offentlig och kommersiell service där människan är i 
centrum.   
 
För att långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det viktigt att det 
finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre 
tätorter samt kommunens kringliggande landsbygd.  
 
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer skulle vitalisera och 
inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter.  En 
Landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och ett 
långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt utanför kommunens största 
tätort. Visionen ska vara ett levande dokument som alltid måste finnas med i alla 
beslut som tas i kommunens nämnder och styrelser”. 
 
Motionären föreslår att Ljusdals kommun tar fram en Landsbygdsvision 2040 i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 120 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
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 Diarienummer 
   KS 0276/13 
 
§ 20 forts. 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen avslås och att 
landsbygdsfrågor inkluderas i den lokala utvecklingsstrategin. Han skriver:  
 
”I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en 
förtydligad styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals 
kommun och dess medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild 
som ska visa på riktningen för all kommunal verksamhet. Visionen ska vara 
utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, ekonomisk långsiktsplanering, 
fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas egna 
målformuleringar, verksamhetsplaner med mera. Det är viktigt att Visionen tillåts 
vara kommunens exklusiva vision, så att begreppsförvirring ej riskerar att uppstå 
och för att det endast ska finnas denna inriktning. 
 
Motionärens förslag kan istället med fördel hanteras på strategisk nivå. 
Lämpligast vore att inkludera de tankar som inryms i motionen i den lokala 
utvecklingsstrategin. Där skulle motionens intentioner, tillsammans med andra 
faktorer, utgöra basen för kommunens styrning och därmed utveckling”.   
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att den 
lokala utvecklingsstrategin ska inrymma motionens tankar och intentioner. 
Motionärens förslag kan med fördel istället för att utmynna i en landsbygdsvision 
hanteras på strategisk nivå och inkluderas i den lokala utvecklingsstrategin. En bra 
motion som med rätt placering får stor betydelse och som då inte riskerar bidra till 
någon begreppsförvirring i samband med utarbetandet av den övergripande 
kommunala visionen. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 184 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 184 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunchefens yttrande 11 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 120 
Motion 8 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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   KS 0276/13 
 
§ 20 forts. 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0504/11 
 
§ 21 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-Måga-
Tallåsen-Ljusdal. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande gång- och 
cykelväg Ljusdal- Måga- Tallåsen- Ljusdal. 
 
I motionen föreslås att: 
 
• motionen utreds tillsammans med den bifallna motionen från 2009 om gång- och 

cykelväg på sträckan Nore-Tallåsen. 
 
• andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten runt sjön samtidigt utreds. 

 
Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till kommunstyrelsen för 
beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, § 233. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Ljusdals kommun sitter med i den referensgrupp som tar fram underlag för Trafikverkets 
länsplan. Kommunen har, genom beslut i kommunstyrelsen, föreslagit gång- och cykelväg 
mellan Måga och Nore som ett högt prioriterat objekt i planen. Därmed har kommunen gjort 
det som kan göras för att denna gång- och cykelväg ska byggas i Trafikverkets regi. I och med 
att vägen är statlig och investeringen ganska stor är det inte realistiskt att kommunen ska 
genomföra projektet i egen regi. 
 
Region Gävleborg har på regeringens uppdrag tagit fram en plan för den regionala 
transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. En ram på preliminärt 873 miljoner kronor 
har tilldelats för infrastrukturinvesteringar under tolvårsperioden. Arbetet med att ta fram 
förslaget har skett i dialog med kommuner, Trafikverk och övriga aktörer inom området. 
 
Åtgärdsområdet Gång- och cykel innebär att Länstransportplanen årligen avsätter 10 miljoner 
kronor till byggande av gång- och cykelvägar samt andra åtgärder som bidrar till att 
oskyddade trafikanter får en säker trafikmiljö, exempelvis passager och belysning. Förslag till  
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 Diarienummer 
   KS 0504/11 
 
§ 21 forts. 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-Måga-
Tallåsen-Ljusdal. Svar 
 
ny länsplan är under framtagande och i den finns utökade medel till just gång- och cykel-
vägnätet. 
 
Ljusdals kommun har föreslagit gång- och cykelväg mellan Måga och Nore som ett högt 
prioriterat objekt även i den nya planen. I kommunens föreslagna objekt ingår även en 
översyn av väggeometri och topografi samt gång- och cykelväg på väg 83, bland annat för 
sträckan Måga-Tallåsen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt övervägande 
skriver han att Ljusdals kommun har genom beslut i kommunstyrelsen föreslagit gång- och 
cykelväg mellan Nore och Måga som ett högt prioriterat objekt i Länsplanen. Bland 
kommunens föreslagna objekt ingår även en översyn av väggeometri och topografi samt 
gång- och cykelväg på väg 83, bland annat för sträckan Måga-Tallåsen. Ljusdals kommun har 
därmed gjort vad som kan göras för att påverka Trafikverket att bygga gång- och cykelväg på 
den aktuella vägsträckningen. Ordföranden har även vid besök från Trafikverket åkt runt i 
hela kommunen och påtalat behov av gång- och cykelvägar invid Trafikverkets vägar.  
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 120 i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 120 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 november 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 9 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 233 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 4 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0261/09 
 
§ 22 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC 
för ledamöter. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning  
 
Jonny Mill med flera (SRD) har lämnat en motion om bärbar mini-PC för 
ledamöterna. 

 
I motionen yrkas att kommunens ekonomer räknar på vad det skulle kosta och om 
det blir en besparing om ledamöterna i kommunfullmäktige samt nämnder erhåller 
eller hyrköper mini-PC från kommunen för mandatperioden (4 år). 
 
Tillförordnade kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 28 
september 2013,  
§ 171. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”De mini-PC som syftades på då motionen skrevs är inte aktuella idag utan idag är 
det så kallade läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att möta 
dessa behov. 
Inom kommunen har arbete, med att prova och testa lösningar för att kunna ersätta 
handlingarna med elektroniska lösningar, pågått under lång tid. Samtidigt har 
infrastrukturen för att kunna använda dessa hjälpmedel utvecklats både från 
leverantörer samt inom kommunen. 
 
Arbetet med att fortsätta införa elektroniska handlingar är positivt och flera andra 
kommuner kan visa på en effektivare och förenklad dokumenthantering. Det 
innebär inte en tydlig direkt besparing av kostnader eftersom utrustningen och 
kringliggande teknik initialt innebär kostnader. I förlängningen medför det dock 
besparingar dels genom att användare kommer kunna använda modernare teknik 
som förenklar bland annat administrationen och distributionen av handlingarna. 
 
Genom att använda digitala dokument är det även positivt för miljön då mindre 
papper behöver skrivas ut och distribueras. De dokument som finns i olika  
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 Diarienummer 
   KS 0261/09 
 
§ 22 forts. 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC 
för ledamöter. Svar 
 
handlingar som är i färg och bilder medför dessutom bättre möjligheter att ta del 
av materialet som det är presenterat i ursprungligt dokument. 
 
Eftersom det redan finns en plattform till stor del framtagen och klar för att 
hantera digitala handlingar för politiker med flera så föreslår jag att beslut tas om 
att finansiera införande av läsplattor istället för att använda mini-PC. 

 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. Han skriver i 
sitt övervägande att den mini-PC som var tilltänkt enligt motionen inte är aktuell 
idag utan nu är det läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att 
möta det efterfrågade behovet. Den plattform som behövs för att hantera digitala 
handlingar för politiker är till stor del framtagen och ett kostnadsförslag till 
finansiering för att införa läsplattor eller motsvarande är under framtagande. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 181 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 181 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunledningskontorets yttrande 31 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2009, § 171 
Tf kommunchefens skrivelse 11 juni 2009 
Motion 28 maj 2009 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-01-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

42 

                        Diarienummer 
  KS 0523/11 
 
§ 23 
 
Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha 
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att 

utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg rätt till heltid. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där man föreslår att 
personal inom vård och omsorg ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.  
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”Möjlighet att genom eget arbete kunna försörja sig själv och sin familj är en 
viktig del av människans trygghet och frihet. Om vi inte får ha kvar våra heltider 
så inskränker det på många och framförallt kvinnors trygghet och frihet. 
Ofrivilligt deltidsarbete får betydande konsekvenser som leder till lägre löner, 
lägre sjukpenning och lägre pension. Så vi föreslår att det blir ett beslut på att 
kommunens anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Sedan så 
kommer vårt arbete att bli attraktivare för våra yngre, framtida sökande till 
tjänster och utbildning inom vården om det finns heltider. Som det är nu så flyttar 
våra ungdomar till andra orter för att söka heltidsjobb.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 251 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till omsorgsnämnden 
och kommunledningskontoret. 
 
Omsorgsnämnden bifaller i protokoll från den 9 februari 2012, § 12 skrivelse från  
omsorgsnämndens ordförande som skriver: 
 
”Arbetstider är något som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. 
Mellan Ljusdals kommun och Kommunal finns i dagsläget ett uppsagt 
kollektivavtal, kallat flextidsavtalet, där personalen inom omsorgen har möjlighet 
att jobba heltid. Hur detta avtal kommer att se ut när det nya är färdigförhandlat 
kan naturligtvis ingen sia om. Från omsorgsnämndens sida ser vi naturligtvis att  
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                           Diarienummer 

  KS 0523/11 
 
§ 23 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha 
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar 
 
Ljusdals kommun erbjuder heltid till sina anställda. Det finns idag en motion som 
även ska behandla denna fråga om heltider.  
 
Omsorgsnämnden måste idag avvakta motionen som ska behandlas av fullmäktige 
samt förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare”. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda 
kommunens anställda rätt till heltid. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit 
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa 
möjligheter, för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till 
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men 
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med 
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan 
av utökad tjänstgöring bör ingå.    
  
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida 
att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda 
kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. I sitt 
övervägande skriver han att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som 
för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva arbeta 
oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning bör genomföras där 
även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar 
som gäller för vår kommun. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 186 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
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                           Diarienummer 

  KS 0523/11 
 
§ 23 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha 
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 186 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013 
Yttrande från omsorgsnämnden 9 februari 2012, § 12 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 251 
Medborgarförslag 18 oktober 2011 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0488/12 
 
§ 24 
 
Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att 

utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg rätt till heltid. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om önskad 
sysselsättningsgrad till heltid och deltid – en möjlighet för anställda i vård och 
omsorg i Ljusdals kommun. 
 
Förslagsställarna skriver om rätten att kunna försörja sig själv och sin familj. ”Vi 
måste hjälpas åt för att kvinnoyrkena ska bli attraktivare så att våra ungdomar vill 
ta över. Det betyder även högre sjukpenning och pension”.  
 
Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rätten till heltid för 
anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 217 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för 
yttrande.  
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda 
kommunens anställda rätt till heltidstjänstgöring. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit 
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa 
möjligheter för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till 
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men 
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med 
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan 
av utökad tjänstgöring bör ingå.    
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 Diarienummer 
   KS 0488/12 
 
§ 24 forts. 
 
Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida 
att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda 
kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. Han 
skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som 
för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva arbeta 
oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning bör genomföras där 
även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar 
som gäller för vår kommun. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 187 i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens förslag 3 december 2013, § 187 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Kommunchefens yttrande 17 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 november 2012, § 217 
Medborgarförslag daterade mellan daterade i november 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0011/08 
 
§ 25 
 
Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen. 
Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inlämnats gällande gratis telefoni för skypeanvändare samt chatt 
med förtroendevalda. 
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”Genom att skaffa Skypenummer till kommunens anställda så ökar man möjligheten för 
människor att ringa. För oss som använder oss av detta sätt att ringa så vore det ännu en 
möjlighet att få kontakt. Detta är gratis och det enda som behövs är att man registrerar sig. 
Min erfarenhet av detta när det gäller organisationer är genom Blekinge tekniska högskola 
och det fungerar väldigt bra! 
 
En annan möjlighet till kontakt är via chatt. Många människor har lättare att uttrycka sig i 
skrift i stället för tal. Att ge innevånarna möjlighet till detta då de har funderingar eller åsikter 
vore något som skulle hjälpa alla, tror jag. Individen får göra sin stämma hörd och kommunen 
får ta del av de funderingar och åsikter som existerar i samhället. Det kunde exempelvis vara 
fasta tider då det alltid vore någon av kommunens förtroendevalda på plats.  Denna form av 
kontakt är det många företag som i dag använder sig av, bl.a. Telia, 3 osv”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, § 12 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunens växel för yttrande. 
 
Växeln föreslog att förslaget tills vidare avslås i avvaktan på vilka tekniska och kostnads-
mässiga insatser samt för- och nackdelar en Skypeintegration skulle få för Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslog den 25 juni 2008 att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, § 206 att återremittera 
medborgarförslaget med hänvisning till att chattmöjligheterna ska utredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande. 
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 Diarienummer 
   KS 0011/08 
 
§ 25 forts. 
 
Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen. 
Svar 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”Att införa Skype och chattfunktion för att nå kommunens tjänstemän och politiker via denna 
kanal är positivt, men just för tillfället inte aktuellt eftersom det ställer krav på ytterligare 
funktioner inom kommunens telefoniinfrastruktur som idag inte kan prioriteras.  
 
Det är däremot intressant att ta med dessa funktioner (eller liknande) och tankegångarna inför 
framtida förändringar i teknisk infrastruktur och arbetssätt inom kommunen”.  
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. Han skriver i 
sitt övervägande ”Att införa skype- och chattfunktioner för att nå politiker och tjänstemän är 
positivt tänkt, men i dagsläget inte genomförbart. Förslaget skulle innebära ytterligare krav på 
kommunens teleinfrastruktur som idag inte kan prioriteras. Det är däremot av intresse att ta 
med dessa funktioner och tankegångar inför framtida förändringar i teknisk infrastruktur och 
arbetssätt inom kommunen”. 
 
Allmänna utskottet föreslår i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets förslag 3 december 2013, § 185 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Yttrande från kommunledningskontoret 30 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2008, § 206 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 augusti 2008 
Växelns yttrande 20 februari 2008 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2008 
Medborgarförslag 10 januari 2008  
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 Diarienummer 
     
 
§ 26 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Skrivelse från Hälsingerådet till socialminister Göran Hägglund om att det är 

angeläget med en narkotikaklassning av de hälsofarliga varorna 
gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD).  Övrig post 

 
2. En information om Överförmyndarenheten.  KS 0126/10 

 
3. Ung Företagsamhet Gävleborgs rapport från verksamheten 2012-2013. KS 

0505/13 
 
 
Beslutsexpediering 
Akterna  
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§ 27 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Utredning från föreningen Framtid för Jämtland om samordnad svensk-norsk 

tågtrafik.  KS 0480/13 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 28 
 
Delegeringsbeslut nummer 166-188/13 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 166-188/2013. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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§ 29 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Inlandskommunerna ekonomisk förening 18 oktober 2013  
• Energikoncernen, styrelsemöten 24 oktober 2013  
• Rådet för funktionshinderfrågor 11 november 2013  
• Regionfullmäktige 29 november 2013  
• AB Ljusdalshem 26 november 2013  
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