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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 78 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  På nästa sammanträde ska kommunstyrelsen få en information om  
 avropssystemet. 
     
3.  Kommunchefen får i uppdrag att till nästa sammanträde komma med ett förslag  
 på återkommande punkter under sammanträdespunkten Information från  
 kommunchefen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen informerar: 
 

• Initiativ till ägarsamråd med kommunens bolag har tagits 
• Det har skett en överläggning på tjänstemannanivå kring frågor som 

uppstått i samband med bolagiseringen av verksamheten 
• Lantmäteriet lägger ner sin verksamhet i Ljusdal 31 augusti 2014 
• En utredning pågår om rätten till heltidsarbete. Det pågår en inventering av 

alla anställda i kommunen som har deltidsanställning och som önskar få 
utökad tjänstgöringsgrad. En enkät har skickats ut till samtliga 
deltidsanställda. I utredningen ingår också att göra en översyn av 
kostnaderna. Denna fråga kommer att gå in i budgetarbetet för 2015. 

• Förvaltningen kommer inte att klara att utreda kostfrågan så att den 
kommer med i budgetarbetet 2015. En fördjupad undersökning har gjorts. 
Frågan är komplex och kommunchefen vill initiera ytterligare en 
fördjupad utredning. 

• Ansökan om förstudie är inskickad till Region Gävleborg gällande Böle 
• Det kommer att komma ett skadeståndskrav på 100 000 kronor till 

kommunen från ett bussbolag gällande avtalsbrott. Inköp Gävleborg har 
avtalet och kommunen avropar. Inköp Gävleborg sköter förhandlingen 
med bussbolaget och har till sin hjälp anlitat en jurist som kostar 60 000 
kronor. Kommunchefen meddelar att rutinerna kommer att ses över.  

 
Vid mötet framkommer att flera deltidsanställda inte fått enkäten. Kommunchefen 
lovar att undersöka detta. 
 
Med anledning av det kommande skadeståndskravet vill kommunstyrelsen ha en 
information om det inköpta avropssystemet. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-04-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 
 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 78 forts. 
 
Information från kommunchefen  
 
 
Vid sammanträdet diskuteras också vad som hänt med det uppdrag som förre 
kommunchefen fick i mars 2013. Kommunstyrelsen uppdrog då till kommun-
chefen att återkomma med förslag på återkommande information under 
sammanträdespunkten Information från kommunchefen. Syfte: att förbättra 
uppföljningen av och återkopplingen till fattade beslut.  
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0111/14 
 
§ 79 
 
Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 

  
1. Kommunstyrelsen till förfogande  
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)            2 000 
Beslutade anslag  
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84, "Fjällvägen", medfinansiering åren 2012-2014 30,0 
2014-01-09 Loos Idrottsförening: 100-års jubileum 50,0 
2014-01-21 Välgörenhetskonsert för de drabbade i Filippinerna. Del.beslut.   4,5 

  
  

S:a använda medel: KS till förfogande 84,5 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande         1 915,5 

  
  

2. KS investeringsutrymme  

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag  

  
  
  

S:a använda medel: KS investeringsutrymme 0 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme 3 000 

  
  

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-04-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 80 
 
En rökfri Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslaget om att införa rökfri arbetstid avslås. 

 
Sammanfattning 
 
Ett av de allvarligaste hoten mot människors hälsa är användningen av tobak. 
Därför behövs kontinuerligt arbete för att förebygga tobaksanvändning. Vuxna 
behöver agera förebilder för barn och unga. Använder vuxna tobak innebär det att 
de är tobaksbrukande förebilder vare sig de vill det eller inte. Vuxnas agerande 
påverkar barn/unga. Det är vanligare att unga människor använder tobak om deras 
föräldrar gör det. 
 
Rökning är fortfarande ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige. Rökningen 
medför skillnader i hälsa bland befolkningen. För att förbättra möjligheterna för 
dem som önskar sluta använda tobak, för att skydda människor från passiv rök 
och för att förbättra folkhälsan i Ljusdals kommun föreslås införandet av rökfri 
arbetstid.  
 
Personalutskottet föreslår 11 februari 2014, § 15 att kommunstyrelsen beslutar att 
förslaget om att införa rökfri arbetstid skickas på remiss till nämnder, förvalt-
ningar, Närljus och bolagen. Förstärkt tillsyn över skolgårdar ska införas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutskottets protokoll 11 februari 2014, § 15 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 november 2013 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP), Lars Björkbom (KD), Harald Noréus (FP), Leif Hansen 
(SRD), Björn Mårtensson (S) och Helena Brink (C): Förslaget avslås. 
 
Marie-Louise Hellström (M), Kenneth Forssell (V), Jonny Mill (SRD) och Lars 
Molin (M): Ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet för förtydliganden. 
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 80 forts. 
 
En rökfri Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms 
m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja- röst för att återremittera ärendet, Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Kenneth Forssell (V), Stig Andersson (V), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M) och 
Marie-Louise Hellström (M) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 81 
 
Information om förvärv av elnät 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Presidiet får i uppdrag att tillsammans med VD Lars Wennerholm arbeta med  
     en struktur för återkoppling till kommunstyrelsen i denna fråga att presenteras  
     vid nästa kommunstyrelse. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en 
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät 
fortskrider. 
 
VD Lars Wennerholm informerar: 
 

• 1 mars 2014 sa kommunfullmäktige i Söderhamn ja till att satsa eget 
kapital till att bilda Faurebolaget. Detta innebär att i dagsläget är Ljusdal 
Elnät AB, Söderhamn Nära, och Malung Elnät AB klar med sina politiska 
beslut. Övriga bolag i Industrikonsortiet har planer på att ha sina processer 
klar under senast maj månad. 

  
• Flera lokala intressenter har visat intresse att gå med i Industrikonsortiet. 

  
• Arbetet nu är att sätta affärsplaner och organisation samt beräkna 

investeringsbehov och synergier. 
  

• Tidpunkten för Forum att gå ut med en förfrågan känns som nu ligga 
tidigast under tredje kvartalet 2014 då mycket återstår att reda ut när det 
gäller intäkterna och framtida regleringsmodeller och att detta påverkar 
priset på forums nät genom att lönsamheten kan påverkas.  

  
VD LE och KS presidium skall arbeta med en struktur för återkopplingen till KS i denna fråga 
till nästa tillfälle. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en 
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät 
fortskrider. 
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 81 forts. 
 
Information om förvärv av elnät 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Presidiet får i uppdrag att tillsammans med VD Lars 
Wennerholm arbeta med en struktur för återkoppling till kommunstyrelsen i 
denna fråga att presenteras vid nästa kommunstyrelse. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Ks presidium 
Lars Wennerholm 
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 Diarienummer 
   KS 0485/13 
 
§ 82 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Sammanfattning  
 
År 2012 antogs reglementet för FolkhälsoBRÅ för att skapa en förbättrad struktur 
i rådet. FolkhälsoBRÅ bildades för att hantera kommunens folkhälsofrågor. 
Sammansättningen i rådet syftade till att lyfta folkhälsofrågorna till en strategisk 
nivå och skapa bredd. Det övergripande målet för kommunens folkhälsoarbete var 
att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa och trygghet på lika villkor för 
alla kommunens invånare.  
 
Rollen som folkhälsosamordnare är en drivkraft i rådet, men tjänstemannen har 
ännu inte fått det stöd som behövs för att föra arbetet vidare. Det bristande stödet 
har genomsyrat verksamheten från att tjänstemannen anställdes. Detta är inget 
unikt utan ett mönster för denna roll i vår kommun, därav har flera tjänstemän 
tidigare lämnat sin position. Detta medför att kommunens hälsofrämjande och 
förebyggande arbete ännu inte har utvecklas. För att förbättra situationen och 
skapa kontinuitet i folkhälsoarbetet föreslås att det praktiska arbetet förläggs på 
andra tjänstemän som redan i dagsläget arbetar operativt med drogförebyggande 
arbete.    
 
Ett utvecklande folkhälsoarbete förutsätter att goda krafter i samhället tar 
gemensamt ansvar samt samverkan mellan olika verksamhetsområden. Detta i sin 
tur förutsätter att det finns arenor som främjar sådan samverkan. Rådet för 
folkhälsoarbete var tänkt att utgöra en sådan arena.  
 
Rådets syfte har inte uppnåtts bland annat beroende på att få ledamöter aktivt 
deltagit i rådets sammanträden. Efter en tids trevande i den nya konstellationen av 
FolkhälsoBRÅ har rådets funktion urholkats.  
 
Länge har folkhälsoarbetet i kommunen inte inkluderats i den ordinarie 
verksamheten och uppfattas som svårbegripligt. Folkhälsosamordnaren initierade 
därför en utbildnings-/ informationsdag som också den fick få deltagande chefer 
och politiker.  
 
Ett alternativ har dock framtagits för att åstadkomma en spridning av 
folkhälsoarbetet. Den politiskt beslutade planeringsmodellen ses som en möjlig 
väg att placera folkhälsofrågan i ett sammanhang.  
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 Diarienummer 
   KS 0485/13 
 
§ 82 forts. 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 30 
Allmänna utskottets protokoll 10 december 2013, § 269 
Folkhälsosamordnarens skrivelse 28 november 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V), Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), 
Stina Michelson (S), Jonny Mill (SRD) och Marie-Louise Hellström (M): Ärendet 
återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
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 Diarienummer 
   KS 0026/11 
 
§ 83 
 
Antagande av detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
  
1. Detaljplanen för del av fastigheten Hybo 12:1 samt Hybo 12:3 med flera 

antas. 
 
 

Sammanfattning  
 
Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden gav den 18 juni 2008, § 110 dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ny detaljplan innebärande en 
utökning av kvartersmark för bostäder i det aktuella området. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 12 november 2013, § 244 att sända ut 
planförslaget på samråd. Planförslaget var under perioden 13 november 2013 till 
10 december 2013 utställt för samråd. 
 
Planförslaget reviderades efter samrådet och har sedan ställts ut under tiden 17 
januari 2014 till och med 14 februari 2014. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av markens 
användning från allmän plats till kvartersmark för bostadsändamål. På så sätt 
möjliggörs byggnation på mark som i gällande plan betecknas som allmän plats. 
Från början ingick enbart fastigheten Hybo 12:3 samt del av Hybo 12:1 i 
planområdet. Planförslaget reviderades dock efter samrådet till att även omfatta 
del av fastigheten Hybo 2:63 samt hela Hybo 2:59. 
 
Samtliga yttranden som inkom under samrådstiden finns att tillgå i samrådsredo-
görelsen. Under utställningstiden har endast länsstyrelsen yttrat sig.  
 
Detaljplanen kan därmed antas. Planen antas av kommunfullmäktige eftersom 
planarbetet bedrivs enligt normalt förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 42 
Antagandehandlingar 10 mars 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0026/11 
§ 83 forts. 
 
Antagande av detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0515/13 
 
§ 84 
 
Ansökan om förvärv av mark tillhörande fastigheten Ämbarbo 2:1 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Begäran om förvärv av mark från fastigheten Ämbarbo 2:1 avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
XX Trading Sweden AB har inkommit med ansökan om att få förvärva del av 
Ämbarbo 2:1 för utveckling av sitt företag. 
 
Företaget har tidigare förvärvat ett område av fastigheten Ämbarbo 2:1 från 
kommunen. Området heter nu Ämbarbo 2:25. 
 
Vad gäller marken söder om Ämbarbo 2:25 på samma sida uppfartsvägen har 
företaget gjort en tidigare förfrågan om förvärv efter att detaljplanen upphävts. 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2012, § 164 att inte försälja marken, men 
erbjöd ett arrende. 
 
Marken öster om Ämbarbo 2:25 bör behållas i kommunens ägo. För närvarande 
planeras för en eventuell timmerterminal i Böle varvid förbindelse mellan 
Hybovägen och Hudiksvallsvägen kommer att utredas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 46 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2014 
Ansökan från XX-Trading Sweden AB beträffande köp av mark tillhörande 
fastigheten Ämbarbo 2:1 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
XX Trading Sweden AB 
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 Diarienummer 
   KS 0044/12 
 
§ 85 
 
Försäljning av del av Kläppa 27:1 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer inte del av Kläppa 27:1 till ägaren av fastigheten Kläppa 

11:20. 
  
Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Kläppa 11:20 har inkommit med förfrågan om förvärv av 
ett område om cirka 375 kvm av fastigheten Kläppa 27:1 i anslutning till Kläppa 
11:20. 
 
Fastigheten Kläppa 11:20 har en historia av problem med inträngande vatten i 
byggnaden och vattensjuk tomt.  Förre ägaren begärde att kommunen skulle rensa 
upp det gamla dikessystemet i området. Det bedömdes då att det var ett stort och 
kostsamt projekt som inte nämnvärt skulle påverka situationen då det troligtvis är 
grundvatten som orsakar problemen Kommunstyrelsen beslutade att ej utföra 
dikning. 
 
Ägaren till fastigheten Kläppa 11:20 säger att halva hennes tomt är obrukbar 
tidvis. Hon har också problem med att området bredvid hennes tomt används som 
snötipp vid privat snöröjning i området, vilket förvärrar vattenproblemen på 
våren. 
 
Kommunen är väghållare på Myravägen. Vägen är asfalterad och har någon form 
av vändplan på privat mark. Kommunen saknar avtal på vändområdet. Den mark 
som kommunen äger bredvid Kläppa 11:20 skulle kunna utgöra plats för 
vändplan, eventuellt tillsammans med samfälld mark som gränsar till denna om 
problem uppstår med att använda nuvarande vändplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 48 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2014 
Önskemål om köp av del av Kläppa 27:1, 23 januari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0044/12 
 
§ 85 forts. 
 
Försäljning av del av Kläppa 27:1 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ägaren till Kläppa 11:20 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0092/14 
 
§ 86 
 
Förvärv av mark från fastigheten Nore 17:12 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 1 400 kvadratmeter av fastigheten 

Nore 17:12 till ägaren till fastigheten Måga 2:30 för en köpeskilling av 30 
kronor per kvadratmeter. Området ska genom fastighetsreglering överföras 
till fastigheten Måga 2:30.  

 
2. Kostnader för fastighetsbildning erläggs av köparen. 
 
  
Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Måga 2:30 i Nore, har inkommit med förfrågan om att få 
förvärva ett område om cirka 1 400 kvm av fastigheten Nore 17:12 i direkt 
anslutning till den egna fastigheten. 
 
Området är inte planlagt men ligger i direkt anslutning till detaljplan för bostäder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 49 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2014 
Önskemål om förvärv från fastigheten Nore 17:12, 28 februari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Köparen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista suf 
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 Diarienummer 
   KS 0125/14 
 
§ 87 
 
Betongpark i Ljusdal 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1.  Budgetberedningen ges i uppdrag att inkludera betongpark i dess  
 investeringsplanering. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2013 att ge kommunchefen i uppdrag 
att presentera ett kostnadsförslag för investering i en betongpark inom 
Östernäsparken. Förslaget ska presenteras med tre olika etapper samt inkludera 
extern del av finansiering. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillsammans med bland andra Ljusdals 
betongparksförening utrett etablerandet av en betongpark inom Östernäsparken ur 
relevanta aspekter. Markyta finns liksom förslag för utförande av betongparken. 
 
Kostnader för drift är dock ej utredda utan samhällsutvecklingsförvaltningen 
menar att ett gemensamt ansvar mellan kommunen och föreningen är att föredra 
där kommunen skulle ta hand om sådan skötsel som kräver maskiner medan 
föreningen skulle svara för enklare städning. Övriga driftkostnader har ej beaktats 
i förvaltningens underlag. 
 
Kostnadsförslag för investering i betongpark 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i juli 2011 inhämtat prospekt inkluderande 
investeringskostnad från Placed To Ride, incorporation. Prospektet innehåller en 
betongpark som kan byggas i tre delar där respektive del kostar mellan 1,5 och 2,2 
miljoner kronor (2011 års pris). 
 
Förvaltningen anser att betongparken från början bör byggas i sin helhet och inte 
delas upp i etapper. Kostnaden beräknas totalt bli 6 miljoner kronor inklusive 
projektering (2014 års pris). 
 
Föreningen har möjlighet att ansöka om bidrag från Allmänna arvsfonden på 
motsvarande 50 procent av investeringskostnaden, det vill säga 3 miljoner kronor. 
För att kunna ansöka om medel från arvsfonden måste föreningen stå som ägare 
för betongelementen. Föreningen kan komma att vilja överlåta ägandet på 
kommunen. Kommunen kan äga marken.  
 
Kommunens del av investeringskostnaden skulle således uppgå till 3 miljoner 
kronor och medföra en årlig kapitalkostnad beroende på investeringens  
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 Diarienummer 
   KS 0125/14 
 
§ 87 forts. 
 
Betongpark i Ljusdal 
 
avskrivningstid. För att kunna bokföra kostnaden som investering måste 
kommunens ägande i parken preciseras. Medlen tillförs föreningen som bidrag.  
 
Föreningen Odd Fellow har avsatt 100 000 kronor för projektet.  
 
En alternativ placering på Gärdeåsen, vilken skulle möjliggöra för en involvering 
Ljusdalshem AB i investeringen, har avfärdats under arbetets gång.  
 
Kommunchefen bedömer att det finns ett påtagligt stöd i samhället för en 
betongpark. Detta manifesteras genom engagemang från medborgare och 
föreningar. Samhällsutvecklingsförvaltningen har ställt sig positiv till satsningen. 
 
I perspektivet av Östernäsområdets utveckling kan betongparken anses utgöra ett 
berikande tillskott. 
 
Det är rimligt att kommunen anstränger sig för att leva upp till det engagemang 
som finns och att frågan förs in i budgetarbetet inför 2015 för avsättande av 
medel. Det bör även övervägas möjligheten att inkludera betongparken redan i 
årets investeringsutrymme.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 59 
Kommunchefens skrivelse 23 februari 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens PM och sammanfattning 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 115 
 
Yrkanden  
 
Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V), Annelie Wallberg 
(S), Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Karin Janssons yrkande om återremiss under proposition och 
finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0125/14 
 
§ 87 forts. 
 
Betongpark i Ljusdal 
 
 
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande under proposition och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Balanslista suf 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 88 
 
Östernäs park, tillkommande kostnader för dränering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett utrymme för överskridande av beslutad investeringsvolym inom Östernäs 

park medges med 700 000 kronor plus anslutningsavgift till AB Ljusdal 
Energis sedimenteringsdamm. 

 
 
Sammanfattning 
 
Byggande inom park- och strandområdet vid Östernäs pågår.  
 
I anslutning till dessa arbeten har tidigare delvis okända faktorer beträffande 
markförhållanden konstaterats. Det handlar bland annat om förekomst av vatten 
som behöver dräneras bort. En preliminär kostnadskalkyl finns för detta, och 
denna kostnad bedöms inte rymmas inom befintligt anslag. 
 
Anbudet för parkområdet innehåller sidoanbud som ger möjlighet att välja 
alternativ för lekutrustning och sittbänkar som innebär lägre kostnader. 
 
Kostnaden för att leda bort vattnet från parkområdet beräknas till cirka 700 000 
kronor plus anslutningsavgift till Ljusdal Energis sedimenteringsdamm dit vattnet 
är planerat att ledas. 
 
Ett alternativ till besparing inom projektet är en minskning av det planerade 
antalet sittbänkar från plats för 400 personer till 233 personer. Detta skulle ge en 
besparing på 380 000 kronor. Besparingar kan också göras på den lekutrustning 
som ingår i anbudet, bland annat den planerade båten kan bytas ut mot en 
betydligt billigare, men också enklare modell.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 mars 2014, § 50 att kommunstyrelsen 
beslutar att anslå pengar för att leda bort vatten från parkeringsområdet vid 
Östernäs. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 25 mars 2014 att ett utrymme för 
överskridande av beslutad investeringsvolym inom Östernäs park medges med 
700 000 kronor plus anslutningsavgift till AB Ljusdal Energis 
sedimenteringsdamm. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 88 forts. 
 
Östernäs park, tillkommande kostnader för dränering 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 25 mars 2014  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 50 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 mars 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V) och  
Stina Michelson (S): Bifall till kommunchefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0058/14 
 
§ 89 
 
Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av 
fastigheterna Järvsö Kyrkby 1:30, Öje 11:18 och Hofsberg 1:4 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. AB Ljusdalshem får tillstånd att sälja fastigheterna Järvsö Kyrkby 1:30, Öje 

11:18 och Hovsberg 1:4 via mäklare på öppna marknaden. 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem har anhållit om ägarens tillstånd till försäljning på öppna 
marknaden av fastigheterna Järvsö Kyrkby 1:30, Öje 11:18 och Hovsberg 1:4 
 
De aktuella fastigheterna utgör mindre hyresfastigheter byggda i trä. 
 
Fastigheterna säljs för att utgöra ett första steg i finansiering av kommande 
nyproduktion. 
 
Bebyggelse på samtliga fastigheter överensstämmer med gällande detaljplan och 
fastigheterna är inte föreslagna för ändrad markanvändning i översiktsplan för 
Ljusdals kommun eller i förslaget till fördjupad översiktsplan för Järvsö. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 mars 2014, § 45 att kommunstyrelsen 
beslutar att ge AB Ljusdalshem tillstånd att sälja fastigheterna via mäklare på 
öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 45 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2014 
AB Ljusdalshems ansökan om lov till försäljning 5 februari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Stig Andersson (V) och Kenneth Forssell (V): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, AB Ljusdalshem  
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 Diarienummer 
   KS 0043/14 
 
§ 90 
 
Ansökan från Gävleborgs bygdegårdsdistrikt om bidrag till vattenlås till 
bygdegårdarna i kommunen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Bygdegårdarna hänvisas att söka bidrag ur det redan befintliga 

bidragssystemet.  
 
Sammanfattning  
 
Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt ansöker om bidrag med 50 procent för inköp och 
installation av vattenlås till bygdegårdarna i kommunen. Bygdegårdarnas 
Riksförbund samt deras försäkringskansli bidrar med resterande 50 procent av 
totalkostnaden. Tanken är att man installerar ett vattenlås direkt efter 
vattenmätaren och förhindrar i de flesta fall att det kan uppstå vattenläckage/ 
vattenskada i samlingslokalen. Det går bara att tappa vatten när det finns personer 
i lokalen. Oftast styrs detta med rörelsedetektorer. Inköp och installation är 
beräknad till cirka 7 000 kronor per bygdegård. 
 
Möjligheten att söka bidrag till liknande investeringar finns redan i kommunen 
men endast för de av kommunen godkända samlingslokalerna. Bidraget är ett 
investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel. Samhällsutvecklingsutskottet 
beslutar om bidraget en gång om året. Ansökan ska vara kommunen tillhanda 
senast den 31 december året innan den planerade investeringen. Beslut om bidrag 
meddelas senast den första mars året därpå. I budgeten finns idag 100 000 kronor 
anvisade på detta konto. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 mars 2014, § 58 att bygdegårdarna 
hänvisas till att ska bidrag ur det redan befintliga bidragssystemet, att pengar tas 
från investeringskontot till samlingslokaler under förutsättning att medel finns 
anvisade för 2015 och att ärenden ska vara slutfört 31 december 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 58 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2014 
Ansökan om bidrag till vattenlås 27 januari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Punkt 2 och 3 i samhällsutvecklingsutskottets förslag stryks. 
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 Diarienummer 
   KS 0043/14 
 
§ 90 forts. 
 
Ansökan från Gävleborgs bygdegårdsdistrikt om bidrag till vattenlås till 
bygdegårdarna i kommunen 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Karin Janssons yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0056/14 
 
§ 91 
 
Ansökan från kulturföreningen Scensation om bidrag till sommarteater på 
Hälsinglands Träteater på Stenegård i Järvsö sommaren 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Ett årligt budgettillskott om 150 000 kronor, för att bland annat anordna  
 sommarteater i Träteatern, tillskapas inom enheten Stenegårds budget. 
 
2.  Finansiering under 2014 sker inom kommunstyrelsen konto till förfogande.  
 
3.  Finansiering från och med 2015 arbetas in i ekonomisk långsiktsplan  
 respektive årsbudget och överlämnas för beredning till budgetberedningen.  
 
Sammanfattning 
 
Kulturföreningen Scensation ansöker hos kommunen om ett bidrag om 100 000 
kronor för att under sommaren 2014, för tredje året, arrangera teaterföreställningar 
i Träteatern, Stenegård. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att denna verksamhet på ett mycket bra 
sätt bidrar till kulturutbudet i kommunen under sommartid, främjar kommunens 
turistnäring och skapar därigenom attraktionskraft för vår bygd. Dessutom skapar 
denna verksamhet möjligheter för lokala unga amatörskådespelare, musiker och 
dansare att få medverka i en professionell ensemble, under hela den konstnärliga 
processen med såväl repetitioner som föreställningar. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat avslå ansökan för att överlämna till 
kommunstyrelsen att besluta om bifall/avslag i ärendet. 
 
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse 25 mars 2014 att Stenegård med 
Träteatern utgör en fantastisk miljö bildar därmed ett attraktivt besöksmål. Det 
finns butiker att besöka, restauranger med mera. För att få människor att besöka 
gården mer än någon enstaka gång krävs också aktiviteter och evenemang av mer 
tillfällig natur. Det kan vara marknader, konserter, högtidsfiranden, 
teaterföreställningar med mera. 
 
Kommunchefen anser att det är rimligt att kommunen stödjer en årlig 
sommarteaterverksamhet samt även kompletterande evenemang av mindre 
karaktär på Stenegård. I stället för särskilt politiskt beslut årligen, som hittills, 
finns det fördelar med att skapa ett fastställt budgetutrymme hos enheten 
Stenegård. Ett sådant resonemang stödjer också nuvarande inriktning på gården, 
där incitament för fler aktiviteter och ökad intjäning avses skapas samtidigt som 
förutsättningarna för verksamhetens planering stärks.. 
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 Diarienummer 
   KS 0056/14 
 
§ 91 forts. 
 
Ansökan från kulturföreningen Scensation om bidrag till sommarteater på 
Hälsinglands Träteater på Stenegård i Järvsö sommaren 2014 
 
Kommunchefen föreslår därför att ett årligt budgettillskott om 150 000 kronor, för 
att bland annat anordna sommarteater i Träteatern, tillskapas inom enheten 
Stenegårds budget. Finansiering under 2014 föreslås ske inom kommunstyrelsen 
konto till förfogande. Vidare finansiering från och med 2015 föreslås arbetas in i 
den ekonomiska långsiktsplanen samt i årsbudgetar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 25 mars 2014  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 25 mars 2014, § 57 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2014 
Ansökan från kulturföreningen Scensation 5 februari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V) 
och Stina Michelson (S): Bifall till kommunchefens förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till kommunchefens förslag. Kommunstyrelsen 
beslutar att upphäva sitt beslut från 6 mars 2014, § 74 om hur kommunstyrelsens 
konto till förfogande ska användas.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att upphäva kommunstyrelsens beslut om hur kommunstyrelsens konto till 
förfogande ska användas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Ekonomienheten för verkställande 
Budgetberedningen 
Stenegård för beslut om ansökan  
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 92 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lägsta anbud på 9 357 650 kronor antas. 
 
2. 11 358 691 kronor anslås för tillbyggnad av Färila skola. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och 

renovering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 140 att projektering och 
upphandling av en tillbyggnad av Färila skola inleds så snart som möjligt. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud ligger på 
9 357 650 kronor. 
 
Projekteringen av tillbyggnaden har kostat 772 000 kronor, bygglov 41 000 
kronor, sidoentreprenader 289 000 kronor, besiktningskostnader beräknas till 
150 000 kronor. På projekterings-, bygglovs-, och sidoentreprenad-, 
besiktningskostnader och lägsta anbudet ska också läggas sex procent för 
oförutsedda kostnader. Tillkommer gör också en procent på byggkostnader för 
konstnärlig utsmyckning. Total summa blir 11 358 691 kronor.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 mars 2014, § 60 att lägsta anbud på 
9 357 650 kronor antas, att 11 358 691 kronor anslås för tillbyggnad av Färila 
skola och att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för 
ombyggnad och renovering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 60 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 140 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 92 forts. 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen 
(SRD), Lars Molin (M) och Lars Björkbom (KD): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0131/14 
 
§ 93 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2014 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning 24 mars 2014  
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 Diarienummer 
   KS 0032/14 
 
§ 94 
 
Förfrågan från Bollnäs kommun om medverkan i ett treårigt regionalt 
samarbetsprojekt, Fishing in the Middle of Sweden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Ljusdals kommun medverkar i projektet Fishing in the middle of Sweden under  
 åren 2014-2016. 
 
2.  Maximal insats per år är 50 000 kronor. 
 
3.  Kommunstyrelsen föreslår stiftelsen Närljus att besluta att medverka i projektet  
 och att finansiering sker genom stiftelsen Närljus. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det finns 50 miljoner sportfiskare i Europa. Så skriver Bollnäs kommun då man i 
en förfrågan gällande ett fortsatt arbete, projektet Fishing in the middle of Sweden, 
erbjuder vår kommun att delta under de kommande tre åren, 2014-2016. 
 
Sedan 2010 har två Leaderprojekt med inriktning på att utveckla sportfisketurism 
bedrivits i Gästrikland. Dessa har resulterat i ca 450 gästnätter inom området 
genom bokningar av paketerade sportfiskeupplevelser, ofta av utländska gäster. 
Genom att engagera fler turistföretag och samtidigt förbättra marknadsföringen 
avser projektet under åren fram till 2016 öka antalet nätter till ca 2000-3000.  
 
Projektbudget skulle uppgå till ca 3,5 Mkr som finansieras till hälften av Region 
Gävleborg och resterande av de deltagande kommunerna. Ljusdals del skulle 
uppgå till ca 40 000 kr per år beroende på antal deltagande kommuner.  
 
Stiftelsen NärLjus har i sitt yttrande ställt sig positivt till att delta och att ansvara 
för finansiering det första året men att man ej kan besluta om följande år i förväg. 
 
Kommunchef Claes Rydberg skriver i sin tjänsteskrivelse att fisketurismen kan 
sannolikt vara ett specialturistiskt område med möjlighet att bidra till en ökad 
tillströmning av turism till kommunen och regionen. Fiskevårdsföreningar arbetar 
med att återskapa den naturliga öringens lekplatser i Ljusnan, något som bedöms 
vara mycket attraktivt för europeiska fritidsfiskare. 
 
Kommunchefen anser att det är rimligt att kommunen deltar i det av Bollnäs 
kommun föreslagna projektet Fishing in the middle of Sweden. Eftersom 
kommunens insats är beroende av hur många övriga kommuner som önskar delta 
kan den årliga kostnaden vara svår att förutsäga. I det beräkningsunderlag som 
bifogats varierar de årliga kostnaderna för kommunen mellan 10 000 kr och  
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 Diarienummer 
   KS 0032/14 
 
§ 94 forts. 
 
Förfrågan från Bollnäs kommun om medverkan i ett treårigt regionalt 
samarbetsprojekt, Fishing in the Middle of Sweden 
 
47 000 kr. Skulle än färre kommuner delta kan kostnaderna komma att stiga 
ytterligare. Därför är det rimligt att maximera Ljusdals kommuns årliga insats till 
50 000 kr. 
 
För att projektet skall kunna realiseras krävs det sannolikt att finansieringen är 
klar för projektets hela längd på tre år. Kommunstyrelsen kan då besluta ge 
Stiftelsen NärLjus i uppdrag att ansvara för kommunens deltagande under åren 
2014-2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 26 mars 2014  
Yttrande från Närljus 11 mars 2014  
Förfrågan från Bollnäs kommun inkommen 22 januari 2014  
 
Kommunchefen föreslår vid sammanträdet att hans beslutsförslag nummer tre 
ändras till att lyda: Kommunstyrelsen föreslår stiftelsen Närljus att besluta att 
medverka i projektet och att finansiering sker genom stiftelsen Närljus. 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), 
Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Björn Mårtensson (S), Lars Björkbom 
(KD), Marie-Louise Hellström (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
kommunchefens reviderade förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bollnäs kommun 
Stiftelsen Närljus  
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 Diarienummer 
   KS 0051/13 
 
§ 95 
 
Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten 
som audio-fil 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
nämndernas och utskottens sammanträden spelas in som audio-filer och görs 
tillgängliga på kommunens hemsida (gäller inte sekretessbelagda ärenden). Detta 
skulle göra att medborgarna i kommunen själva kan bilda sig en uppfattning om 
nämndernas och utskottens arbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 43 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet skriver i protokoll från den 16 april 2013, § 101 att 
eftersom utskottens sammanträden är slutna så ska dessa inte spelas in på audio-
fil. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 12 juni 2013, § 79 negativa till 
medborgarförslaget. 
 
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll från den 24 oktober 2013, § 213 att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver 
i sitt övervägande att utbildningsnämnden är negativ till förslaget, 
omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås och 
samhällsutvecklingsutskottet skriver i ett yttrande att eftersom utskottens 
sammanträden är slutna ska dessa inte spelas in på ljudfil. 
 
Att göra ljudinspelningar kräver dessutom stora personella insatser som i 
dagsläget är svåra att prioritera. Nämndsammanträden och kommunstyrelse är 
öppna för allmänheten, dock inte utskottssammanträden. 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 7 att medborgarförslaget avslås. 
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 Diarienummer 
   KS 0051/13 
 
§ 95 forts. 
 
Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten 
som audio-fil 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 7 
Förslag till beslut 9 december 2013 
Omsorgsnämndens yttrande 24 oktober 2013, § 213 
Utbildningsnämndens yttrande 12 juni 2013, § 79 
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande 16 april 2013, § 101 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 43 
Medborgarförslag 31 januari 2013 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Lars Björkbom (KD), Stina Michelson (S) och Stig 
Andersson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs 
om möjligheten att spela in nämnders öppna möten för de nämnder som så 
beslutar. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Kenneth Forssells m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0466/12 
 
§ 96 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att medborgarförslaget beaktas i den 

fortsatta centrumplaneringen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande Ljusdals 
centrum. Förslagsställarna föreslår att Ljusdals kommun snarast möjligt tar fram 
en centrumplan för Ljusdal i syfte att prioritera, förnya och utveckla stadskärnan 
samt att ambitionerna kring handelsutveckling flyttas från Östernäs till 
centrumområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 206 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Närljus och 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Stiftelsen NärLjus skriver i sitt yttrande att uppdraget de har gällande Östernäs är 
att ha kontakter med intressenter för etablering och sitta med i kommunens 
styrgrupp.  
 
Stiftelsen NärLjus är positiv till utveckling av Ljusdals centrum med syfte att 
stärka befintlig handel och underlätta nyetableringar. Östernäs ökar möjligheterna 
till en förtätning av nuvarande centrum. I stället för ett långt utsträckt centrum blir 
det nu en mer sammanhållen handelsyta. Stor betydelse för tillgängligheten till 
området är gångtunnel och planfri korsning. Östernäsområdet innebär en 
möjlighet att utveckla centrumhandeln och minska riskerna för etablering av 
externa köpcentra.  Flera intressenter för etablering på Östernäs finns och 
slutförhandlingar pågår. För att Ljusdal ska utvecklas är det självklart att vi ska 
stötta och hjälpa intressenter som vill investera och etablera sig i Ljusdal.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har 
ett avtal med Peab om ett gemensamt arbete i syfte att utveckla ett handelsområde 
på Östernäs. Detta avtal gäller till och med den 31 december 2014. Samhälls-
utvecklingsförvaltningen har ett uppdrag att arbeta i enlighet med detta avtal. 
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 Diarienummer 
   KS 0466/12 
 
§ 96 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
 
Medborgarförslaget beskriver Östernäs som ett externhandelsområde. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen delar inte denna uppfattning. En uttalad 
ambition är att binda samman områdena på respektive sidor av bangården och 
Lidls etablering kan ses som en del i detta. 
 
Beträffande centrumområdet norr om bangården kommer nya möjligheter till 
förändring och utveckling att finnas om kommunen övertar väghållaransvaret för 
Norra Järnvägsgatan/väg 84 i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats 
mellan kommunen, Trafikverket och Region Gävleborg. 
 
Kommunstyrelsens förre ordförande Roland Bäckman föreslår att 
medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande skriver han att när det gäller 
ambitionen med Östernäs har kommunen ett avtal med PEAB som ska utveckla 
ett handelsområde. 
 
Intressenter finns för etablering på området och slutförhandlingar inför 
avtalsskrivning pågår. Östernäs är inget externområde utan här finns en uttalad 
ambition att binda samman respektive sidor av bangården till ett centrum. Lidls 
etablering kan ses som en början på denna ambition. Etableringar i gamla Kährs är 
också viktiga för utvecklingen i området. När det gäller centrumområdet norr om 
bangården kommer nya möjligheter till utveckling att skapas om kommunen 
framgenom tar över ansvaret för väghållningen efter Norra Järnvägsgatan, i 
enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats mellan Ljusdals kommun, 
Trafikverket och Region Gävleborg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 21 januari 2014, § 13 att medborgar-
förslaget bifalles såtillvida att medborgarförslaget beaktas i den fortsatta 
centrumplaneringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 13 
Förslag till beslut 9 december 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 27 september 2013 
Närljus yttrande 30 november 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 206 
Medborgarförslag 29 oktober 2012  
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§ 96 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD), 
Helena Brink (C) och Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till medborgarförslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Kenneth Forssells m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 97 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget remitteras till samhällsutvecklingsutskottet för yttrande. 

 
Sammanfattning  
 
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen 
i Tallåsen och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed 
ska ansvara för renovering och plogning av vägen. 
 
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för 
området anger att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i 
den nordvästra delen som är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att 
Mariavägen ska skötas som gata. De fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör 
kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen. Med anledning av de regler som 
gällde när planen gjordes för området har kommunen inget väghållaransvar i 
Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte gått att 
få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen 
ambition att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgar-
förslag avslås. Hon skriver i sitt övervägande att enligt samhällsutvecklings-
förvaltningen anger detaljplanen att Mariavägen är ett grönområde och inte en 
gata. Förvaltningen anser att de fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör 
kunna använda sig av sina utfarter mot Bäckebovägen. Kommunen har, enligt de 
regler som gällde då detaljplanen för området antogs, inget väghållaransvar för 
aktuellt område. 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 9 att medborgarförslaget avslås. 
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   KS 0465/13 
 
§ 97 forts. 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 9 
Förslag till beslut 7 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013 
Medborgarförslag 31 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP) och Leif Hansen (SRD): Ärendet remitteras till 
samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kssu  
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 Diarienummer 
   KS 0410/13 
 
§ 98 
 
Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den 
lokala skogs- och träindustrins historia 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för 

att belysa förutsättningarna för ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av 
ett skogs- och träindustriellt besökscentrum. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att Ljusdals kommun, i samarbete med andra (exempelvis Region 
Gävleborg, träindustrin och Ljusdalsbygdens museum), genomför ett projekt med 
en samlad turistisk satsning på den lokala skogs- och träindustrins historia, med 
utgångspunkt från Östernäs, men också inbegripande till exempel flottningsleder 
med mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 181 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att tanken att det i Ljusdals kommun skulle 
erbjudas ett intressant och innehållsrikt besökscentrum med skogs- och träindustri, 
historisk och nutida, är spännande. En inledande enklare beredning bör företas, 
vilken skulle kunna leda vidare till ett mer traditionellt utredningsuppdrag. 
 
Kommunchefen föreslår att han ges i uppdrag att genomföra en inledande enklare 
beredning, vilken skulle kunna leda vidare till ett mer traditionellt 
utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och träindustriellt 
besökscentrum i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att 
medborgarförslaget bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för att 
belysa förutsättningarna för ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett 
skogs- och träindustriellt besökscentrum. Hon skriver i sitt övervägande att för 
Östernäsområdet finns redan antagna detaljplaner som anger vilka verksamheter 
som kan vara aktuella för området. Det är därför viktigt att avgränsa och klargöra 
vad i medborgarförslaget som kan ingå i ett eventuellt utredningsuppdrag. 
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 Diarienummer 
   KS 0410/13 
 
§ 98 forts. 
 
Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den 
lokala skogs- och träindustrins historia 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 8 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att en enklare beredning genomförs för att belysa förutsättningarna för 
ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och träindustriellt 
besökscentrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 8 
Förslag till beslut 8 januari 2014 
Kommunchefens yttrande 10 december 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 181 
Medborgarförslag 17 september 2013  
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0526/12 
 
§ 99 
 
Medborgarförslag gällande rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att 

utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda 
rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 

 
Sammanfattning 
  
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande rätt till heltid 
och möjlighet till deltid för kommunens anställda. Förslaget har lämnats av ett 
flertal medborgare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 237 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning 
genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla 
tillsvidareanställda rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 
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 11 februari 2014, § 23 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att 
erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2014, § 23 
Förslag till beslut 3 februari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 237 
Medborgarförslag 30 november 2012 
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   KS 0526/12 
 
§ 99 forts. 
 
Medborgarförslag gällande rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), 
Karin Jansson (MP), Lars Björkbom, Harald Noréus (FP) och Marie-Louise 
Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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§ 100 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• AB Ljusdalshem 29 januari 2014   
• AB Ljusdals Servicehus 29 januari 2014  
• Hälsingerådet 24 januari 2014  
• Rådet för funktionshinderfrågor 10 februari 2014   
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 20 januari 2014  
• AB Ljusdalshem 26 februari 2014  
• AB Ljusdals Servicehus 26 februari 2014  
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§ 101 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 10-42 
(kommunledningskontoret) och 1-38 (samhällsutvecklingsförvaltningen). 
 
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0094/13 
 
§ 102 
 
Översyn av föreningsbidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Sammanfattning  
 
Föreningsstöd är en betydelsefull del av kommunens stöd till civilsamhället och 
medborgarnas fritidsliv och välbefinnande. Föreningsstödet består av en rad olika 
stödformer och en detaljerad beskrivning av hur det fördelar sig på olika 
föreningar har inte varit möjlig att göra inom ramen för denna översyn. Det har 
inte heller varit möjligt att inom detta uppdrag åstadkomma någon övergripande 
samordning av olika former av stöd och bidrag.  
 
Förslaget utgör ett ramverk som kan behöva kompletteras inom de olika 
verksamhetsområden som handlägger olika former av föreningsstöd. Under 
utredningsarbetet har delar av det regelverk och de rutiner som saknades då 
uppdraget gavs tagits fram och implementerats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 34 
Kommunledningskontorets skrivelse 24 januari 2014 
Översyn av kommunens stöd till föreningar, projekt och evenemang 24 januari 
2014 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD), Lars Molin (M): I första hand ska ärendet 
återremitteras till allmänna utskottet. I andra hand ska ärendet avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Allmänna utskottet 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 103 
 
Redovisning av försörjningsstöd 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har skickat en redogörelse över försörjningsstödet för 
december 2013, en jämförelse mellan 2012 och 2013 samt redovisning som 
kommunstyrelsen har begärt i protokoll från den 28 november 2013, § 341, där 
beslutet lyder ”Kommunstyrelsen önskar att det i redovisningen redovisas 
åtgärder med anledning av siffrorna för att minska beroendet av försörjningsstöd”. 
 
Försörjningsstödet inklusive insatser för december 2013 minskade med 200 000 
kronor jämfört med november 2013 trots att antalet hushåll var något fler . Totalt 
för året blev resultatet 26 367 000 kronor att jämföra med 2012 då resultatet var 
25 295 000 kronor. 
 
Sett enbart till rent försörjningsstöd var resultatet för 2012, 20 800 000 kronor och 
för 2013 var det 21 000 000 kronor. Det rena försörjningsstödet ökade med 
300 000 kronor och försörjningsstöd inklusive insatser med drygt en miljon 
kronor.  
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att förvaltningen satsat mer på 
arbetsmarknadsinsatser under 2013. Detta har varit en medveten strategi för att 
minska försörjningsstödet. Många av de personer verksamheten har fått ut i 
arbetsmarknadsinsatser har rekryterats via försörjningsstödet. Insatser via UNIK 
är också ett arbete som syftar till att minska antalet försörjningsstödstagare. Detta 
har förvaltningen arbetat med i snart sex år och av de deltagare som gått igenom 
denna verksamhet har drygt 50 procent gått vidare till helt eller delvis egen 
försörjning via arbete eller utbildning. 
 
Även integrationsverksamheten samarbetar med arbetsmarknadsverksamheten 
och individ- och familjeomsorgen med syfte att få fler flyktingar och före detta 
flyktingar ut i arbetslivet. Detta på grund av att det är färre flyktingar som 
kommer ut i arbetslivet sedan etableringsreformen. Under januari 2014 startar ett 
nytt projekt där en projektanställd inom integrationsverksamheten ska samarbeta 
med Arbetsförmedlingen i Ljusdal för att matcha sökande mot tjänster. 
 
Kostnaderna för arbetslösheten ligger på 56 procent av det totala 
försörjningsstödet för december månad. Sett över hela 2013 är snittet 52 procent. 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 103 forts. 
 
Redovisning av försörjningsstöd 2013 
 
Antalet sjukskrivna med intyg som inte får ersättning stod i december för 14 
procent av det totala försörjningsstödet. Sett över hela 2013 är snittet 13 procent. 
 
Ej SFI klara låg i december på tre procent och sett över hela året är snittet 3,6 
procent för den gruppen. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd var för december 321 stycken vilket är 
en ökning från november med sju barn. Sett över hela 2013 är det ett snitt på 321 
barn, vilket motsvarar ungefär nio procent av alla barn i Ljusdals kommun. 
 
Antalet unika hushåll var år 2012; 642 hushåll och för 2013; 682 hushåll. Således 
ökade antalet unika hushåll med 40 stycken mellan 2012 och 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2014,§ 24 
Omsorgsnämndens protokoll 23 januari 2014, § 5 
Omsorgsförvaltningens skrivelse med tabeller och grafer daterad 9 januari 2014  
Arbetsmarknadsenhetens redovisningar, månadsrapporter från Unik med mera 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 104 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För fjärde kvartalet 2013 fanns sju ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär 
att det är sju personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet på 
ansökan om vård- och omsorgsboende (vobo). 
 
Samtliga ärenden var med vid rapporteringstillfället tredje kvartalet. 
 
Fem av ärendena har bifallsbeslut sedan maj 2013. Tre av dessa personer (varav 
två makar) söker vobo på Furugården i Los. Makarna har inte kunnat erbjudas 
lägenhet på grund av avsaknad av lägenhet. En av makarna vistas på 
korttidsboende i väntan på vobo. Den tredje personen har erbjudits boende på 
annan ort men tackat nej då det är Furugården som önskas. Personen ifråga vistas 
på korttidsboende i väntan på vobo. 
 
Senast en lägenhet fördelades på Furugården var i november 2013. Den 
lägenheten erbjöds en person som fanns med vid förra rapporteringstillfället och 
hade väntat längre. 
 
De andra två personerna med beslut från maj (sambor) har tackat nej till erbjudna 
lägenheter vid två tillfällen.  
 
Två ärenden med bifallsbeslut från juni rapporteras i denna rapport och ett av 
dessa ärenden verkställdes den 16 januari 2014. Personen ifråga vistades på 
korttidsplats under väntetiden. Kunderna i det andra ärendet har tackat nej till 
erbjuden lägenhet i augusti 2013 och är för närvarande i ordinärt boende med 
dagliga hemtjänstinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 40 
Omsorgsnämndens protokoll 13 februari 2014, § 24 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 januari 2014  
Rapportering ej verkställda beslut 31 januari 2014 
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