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 Diarienummer 
   KS 0085/13 
 
§ 126 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
1. Kommunstyrelsen till förfogande  
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)  2 000 
Beslutade anslag  
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Drift 2013.        600,0 
2013-02-07 Veckeboortens vägsamfällighetsförening: Vägbyggnadsbidrag enskilda 
vägar. 

 295,9 

2013-02-07 Lions Club Ljusdal: 60-årsjubileum.         10,0 
2013-02-07 Gata/park: Skräpplockardagar 2013.         15,0 
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Medverkan 2012-2014.         30,0 
2012-09-07 Projekt Vägen till e-samhället: Medfinansiering.         84,0 
2012-02-12 Ljusdals kvinnor i förening: Internationella kvinnodagen 2013.         10,0 
2013-03-07 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården. Villkor 
Boverket beviljar. 

      286,6 

2013-03-14 Bilda Gävle Dala: Internationellt folkmusikprojekt "Folk Summer School", 
Järvsö. Del.beslut. 

        20,0 

2013-04-04 Föreningen Hembygdstjänst: Projektanslag kulturarvsprojekt.       160,0 
2013-04-04 Finnskogarna ekonomisk Förening: Avgift stödmedlem         10,0 
 2013-04-04 Kulturföreningen Scensation: Projektstöd verksamhet 2013.       100,0 
2013-04-04 ABF Ljusdal: Projekt Mötesplats Gärdeåsen.       300,0 
S:a använda medel: KS till förfogande    1 921,5 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande         78,5 

  
2. KS investeringsutrymme  

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag  
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013 520 
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013 700 
S:a använda medel: KS investeringsutrymme           1 220 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme           1 780 

  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0016/13 
 
§ 127 
 
Nämndernas utfall per mars 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Utfallet för nämnderna per mars visar på ett samlat överskott på 3,5 mkr. 
                        
Kommunstyrelse  -249 tkr     
Utbildningsnämnd  160 tkr       
Omsorgsnämnd 3 631 tkr       
Övriga nämnder   -60 tkr         
Summa 3 483 tkr    
 
Kommunstyrelse 
 
De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen uppvisar ett positivt utfall per 
mars. Det största positiva utfallet finns inom fysisk och teknisk planering där 
bygglovsintäkter, deltidstjänstledigheter och ännu ej upparbetade tilläggsbudgetar 
för GC-väg och översiktsplan Järvsö bidrar till överskottet. Fastighet respektive 
gator och vägar samt IT uppvisar dock underskott. För fastighet är det främst 
driftskostnader för uppvärmning samt snöröjning som orsakat underskottet för 
årets första månader. I och med beslut om dagvattenspolicyn har kontot för gator 
och vägar fått en ny kostnad för dagvatten att rymma inom budget samt att den 
snörika vintern gett högre kostnader för vinterväghållningen. För IT är det främst 
kapitalkostnader men även datamaterial och telefoni som orsakar underskott.   
 
Utbildningsnämnd 
 
Utbildningsnämnden totalt uppvisar ett mindre överskott per mars, dock i 
huvudsak beroende på ej erhållna fakturor för tjänster inom elevhälsan samt ej 
ännu använt konto för kompetensutveckling. Inom barnomsorgen har pedagogisk 
omsorg ett underskott på grund av fler barn samt start av pedagogisk omsorg i 
privat regi, fritidshemmen har överskott bland annat på grund av intäkter 
skolbarnstaxa och LSS samt färre barn hos fritidskooperativen, förskolan har ett 
underskott på grund av fler barn i förskolekooperativen samt dyrare mat och hög 
sjukfrånvaro med vikariekostnader som följd. Inom grundskolan räcker inte 
kontot för Svenska som andra språk (SvA) till samt att många barn är i behov av 
extra stöd och att friskolorna har fler barn än budgeterat vilket gör att grund-
skolan, inklusive överskott på grundsärskolan, uppvisar ett underskott per mars. 
Inom gymnasieskolan finns ett underskott för undervisning då man använder mer 
resurser än budgeterat.   
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 Diarienummer 
   KS 0016/13 
 
§ 127 
 
Nämndernas utfall per mars 2013 
 
Omsorgsnämnd 
 
Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott där största orsaken är höga 
kostnader för anlitande av extern konsult i ett omfattande ärende. Vård på 
institution och familjehem visar också underskott men inom familjehemsvården 
har ett konsultstött familjehem sagts upp vilket minskar kostnaderna under resten 
av året. Råd och stöd, med verksamheter som exempelvis familjerådgivning, 
kontaktperson och kontaktfamiljer, visar ett överskott. Försörjningsstödet ligger 
också på ett svagt underskott men kostnaderna jämfört med samma period förra 
året har ändå minskat.  

 
Stöd och omsorg (tidigare handikappomsorg) visar för närvarande ett överskott 
vilket krävs då stora delar av verksamheten har höga kostnader för sommar-
vikarier. Platsköp inom socialpsykiatrin visar ett underskott medan övriga 
platsköp visar ett överskott som i princip tar ut varandra.  

 
Äldreomsorgen visar ett överskott och även äldreomsorgen kommer att ha höga 
kostnader för sommarvikarier som ska täckas av detta. Vård- och 
omsorgsboendena visar ett överskott medan hemtjänstverksamheten visar ett 
underskott. Verksamheterna har haft en stor andel korttidsfrånvaro under årets 
första månader vilket ger ökade kostnader. Det är för tidigt att i dagsläget se vilka 
ekonomiska konsekvenser återgången, från och med mars i år, till 
arbetstidsmodell enligt AB avtalet kommer att ge.  
 
Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora 
avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder 
bör vidtas.  
 
1. ÄO: Hemtjänst LOV (egen regi och externa leverantörer) -800 tkr. 
2. IFO: Personalkostnader -600 tkr. 
3. Grundskola & gymnasieskola: SvA -410 tkr. 
4. Grundskola: Elevassistentkostnader -775 tkr. 
5. Gymnasieskolan: Undervisning -703 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 april 2013 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 128 
 
Budget 2014 för kommunstyrelsen som nämnd 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till  
 budgetramar 2014 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunledningskontor 
I budgetförslaget för 2014 har, i enlighet med fastställt budgetdirektiv, de 
kostnadsökningar som följer av beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
nämnd eller beslut av extern myndighet samt ingångna avtal eller av annan orsak 
som följer av oförändrad omfattning av verksamhet lagts in.  
 
Kommunledningskontorets budgetram är i detta budgetförslag inte justerad för 
förändrade kapitalkostnader. Dessa justeras så snart beräknade investeringar för 
2014 är framräknade.   
 
Utöver detta tillkommer förslag till utökningar utöver ram för 
kommunledningskontoret enligt följande: 
 
Driftbudget kommunledningskontor 2014 
• Återställning av ospecificerat sparkrav för kommunledningskontoret. 
 
• Årliga budgetmedel för anordnande av aktiviteter av inflyttarservice för 

nyinflyttade till Ljusdals kommun. 
 
• Projektmedel för en period av 2-3 år för att öka användandet av våra 

befintliga moduler i vårt ärendehanteringssystem LIS och därmed förbättra 
våra dokuments tillgänglighet och tydlighet gällande senaste/giltig version. 
Verka för att strukturera användningen av systemen med gemensamma 
rutiner (synpunktshantering, avtalsregistrering med bevakningsfunktion, 
projektarbete, ärendeberedning). Utbilda och ge support till användarna. 

 
• Utökning av förvaltningsekonom med 0,5 tjänst (återställning) för minskad 

arbetsbelastning för ekonomfunktionen inom utbildningsförvaltningen.   
 
• Utökning med 0,5 tjänst inköpssamordnare för arbete med strategiska 

inköpsfrågor. En intern expertfunktion som stödjer verksamheterna i 
beställnings och upphandlings frågor, utbildar i inköpsdatastöden, organiserar 
och skapar rutiner för intern inköpsorganisation och information, följer upp 
avtalstrohet och annan leverantörsstatistik, kommunens representant vid vissa  
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 128 forts. 
 
Budget 2014 för kommunstyrelsen som nämnd 

 
 
upphandlingar samt stöd för kommunens övriga representanter vid 
upphandling. 

 
• Utökning med 1,0 tjänst ekonom för omsorgsförvaltningens räkning (varav 

0,5 tjänst finansieras inom ram) för minskad arbetsbelastning och ökat stöd 
till omsorgens chefer. 

 
• Återbesättning av 1,0 tjänst vakant PA-konsult för minskad arbetsbelastning 

för personalenheten och minskad väntetid för verksamheterna samt minskad 
risk för skadestånd när arbetsrätten inte beaktas. 

 
• Årliga budgetmedel för driftskostnader vid anskaffning av PA-stödsystem för 

bland annat uppföljning och statistik av arbetsskador och tillbud, 
rekryteringssystem samt system för LAS-administration.  

 
Investeringsbudget kommunledningskontor 2014 
• Investeringsmedel för 2014 inom informationsenheten för ny webbplats och 

sändningsutrustning anpassad till dagens teknik samt videoredigeringsdator. 
 
• Utökning/återställning av IT-investeringsbudget 2014 och framåt i enlighet  
 med framtida behov och kostnadsnivåer för till exempel funktioner inom  
 televäxeln samt utökad och snabbare datakommunikation, trådlösa nätverk  
 uppdaterade programlicenser med mera. Ökad användning och efterfrågan av  
 funktioner ger totalt en ökad kostnadsnivå inom IT-området. Utökning  
 behövs även för att ställa om till billigare och modernare alternativ så att den  
 ökade volymen medför mindre kostnader per användare. 
 
• Investeringsmedel för 2014 till personalenheten för programmodul för  
 registrering, uppföljning och statistik av arbetsskador och tillbud. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
Driftbudget 
I budgetarbetet för 2014 finns ett antal kostnadsökningar som den ordinarie 
budgetramen inte kan inrymma enligt nedan. 
 
Pensionärsrådet har för närvarande för låg budgetram för att täcka kostnader för 
arvoden och reseersättningar till rådets medlemmar. 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 128 forts. 
 
 
Budget 2014 för kommunstyrelsen som nämnd 
 
Ramen för fastighetsenheten är i detta budgetförslag inte justerad för vakanta 
lokaler 2014. Justering för detta sker efter internprisberedningen lika som tidigare 
års hantering. 
 
Ljusdals kommun har fått en nytillkommen årlig kostnad för dagvatten som gata- 
och parkenheten har ombetts att betala. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 
september 2011,  § 203 i samband med dagvattenpolicyn sades att frågan om 
finansiering skulle hänskjutas till budgetberedningen.  
 
Fritidsgårdar kommer att få en ökad hyreskostnad för Kläppa fritidsgård efter 
genomförd renovering och ombyggnation. Beslut om investeringsmedel för detta 
fattades i kommunfullmäktige den 28 januari 2013, § 9. I förslaget till beslut från 
samhällsutvecklingsutskottet fanns begäran om utökad ram för den ökade 
hyreskostnaden, vilket det inte fattades något beslut om varken i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Fritidsenheten fick under 2012 ökade elkostnader på grund av att uppspolning av 
isen på IP  tidigarelades efter politiskt beslut. Om denna tidigareläggning 
fortsätter även 2013 och framåt innebär det att budgeterade medel för elkostnader 
kommer att överskridas. Fritidsenheten lämnar lönebidrag till föreningsanställda i 
ideella föreningar där budgetramen för närvarande inte räcker till på grund av att 
ramen inte alls har räknats upp under åren trots att lönerna i föreningarna har ökat. 
Dessutom finns det förfrågningar från andra föreningar som vill anställa 
bidragspersonal och erhålla den kommunala bidragsprocenten. 
 
För kraftverket i Kvarndammen finns inga medel avsatta för 2014. 
 
Utöver detta tillkommer ett antal äskanden utöver ram för utökad verksamhet 
enligt nedan. 
 
FolkhälsoBrå vill förstärka folkhälsoarbetet inom området våld, detta för att skapa 
en förändring i befolkningens hälsa. Detta innebär ökade kostnader i form av 
utbildningar och konferenser. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor begär en årlig ramhöjning för en temadag som är 
tänkt att anordnas en gång per år eftersom det i nuvarande budget inte finns medel 
för en sådan aktivitet. Under 2012 genomfördes denna temadag med tillskjutna 
medel från eget kapital. 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 128 forts. 
 
 
Budget 2014 för kommunstyrelsen som nämnd 
 
Biblioteksverksamheten begär en årlig ramhöjning för Gärdeåsskolans bibliotek 
för att utöka öppettiderna och därigenom tillgodose behoven hos de många elever 
som har annat modersmål än svenska samt även eleverna vid särskolan. 1997 
beslutades i utbildningsnämnden att de skulle ansvara för lokaler och inventarier i  
biblioteken på skolorna, men detta har inte skötts på ett tillfredsställande sätt och 
ansvarfördelningen har varit oklar. Därför begärs nu en utökning av ramen för 
biblioteksverksamheten för att kunna förnya möbler och inventarier regelbundet 
eftersom många möbler är trasiga och inte ändamålsenliga. 
 
För att få en fungerande infrastruktur för informationsförsörjningen på biblioteken 
begärs en ramhöjning för anställning av IT-tekniker på 50 %.  Detta ger en 
fungerande teknisk plattform, bättre tillgång till digitala resurser för medborgare 
samt bättre arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. 
Biblioteksverksamheten begär för år 2014 en tillfällig ramhöjning för inköp av 
möbler och inventarier till Los bibliotek där bland annat gamla bokhyllor kan 
utgöra en fara för både besökare och arbetstagare på grund av risken för att de ska 
rasa. 
Utöver detta kommer en justering av budgetram att ske mellan bibliotek och skola 
efter omfördelning av lokalkostnader för skolbiblioteken. Detta kommer med på 
utskottets möte i april. 
 
Musik- och kulturverksamheten begär en årlig ramhöjning för att utöka med 1 
musiklärartjänst och då kunna minska väntetiden i kön till musikskolan. För 
närvarande står ett stort antal barn och ungdomar i kö och inom vissa 
instrumentgrupper kan kötiden uppgå till 3-4 år. Utökning med 1 musiklärartjänst 
innebär att ytterligare cirka 50 barn och ungdomar kan få instrumentundervisning. 
 
Fritidsverksamheten begär en årlig ramhöjning för införande av internetbokning 
av lokaler vilket medför en årlig licensavgift samt support av systemet. Detta 
skulle öka tillgängligheten för både föreningar, skolor och alla kommuninvånare 
som vill boka kommunala lokaler och anläggningar inom fritidsenheten.  
 
Projektet med den nya fiskeplanen för kommunen påbörjades under 2012 och 
pågår för fullt under 2013 och är tänkt att färdigställas under 2014. För 2013 finns 
medel tillskjutna från kommunstyrelsens egna kapital. För 2014 har inget beslut 
om finansiering fattats utan ärendet har hänskjutits till budgetberedningen. Om 
inga medel tillskjuts så avbryts projektet innan kommunen har en färdig aktuell 
fiskeplan.  
 
 
Diarienummer 
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   KS 0017/13 
 
§ 128 forts. 
 
 
Budget 2014 för kommunstyrelsen som nämnd 
 
Investeringsbudget 
Fastighetsenheten begär en utökning av investeringsramen 2014 för installation av 
hiss vid Tallåsens skola. Idag uppfyller vi ej kravet på tillgänglighet enligt det 
handikappolitiska program som kommunen antagit. 
 
Räddningstjänsten begär en årlig utökning av investeringsramen för att förnya 
fordonsparken enligt den investeringsplan som finns upprättad. Idag finns två 
tunga fordon som är äldre än 20 år, vilket gör att det är svårigheter att få tag på 
reservdelar samt att det är negativt i trafiksäkerhetshänseende. 
 
Biblioteksverksamheten begär 2014 investeringsmedel för inköp av ny bokbuss. 
Nuvarande bokbuss blir 15 år 2014, vilket medför ökade underhållskostnader 
samt att driftsäkerheten minskar. 
 
Fritidsenheten begär en utökad investeringsram under åren 2014-2018 för 
konvertering av energikällor på enhetens anläggningar. Nuvarande lampor 
kommer snart att försvinna på marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 85 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 mars 2013  
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 56 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 31 mars 2013 
Förslag ramar 
Konsekvensanalyser 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förvaltningschef 
Kommunchef 
Budgetberedning 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 129 
 
Återremitterat ärende; Tydliggörande av revisionsrapport delårsbokslut 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förtydligandet gällande nedskrivningar och framtid för Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 232 att återremittera 
revisionsrapporten avseende delårsbokslut per den 30 juni 2012 till 
kommunstyrelsen för ett tydliggörande gällande nedskrivningar och framtid för 
Stenegård. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012, § 89 att Stenegård skall drivas i 
kommunens regi till och med den 31 december 2015 och den 26 november 2012, 
§ 225 beslutade kommunfullmäktige om hur Stenegård skall drivas under 
perioden. 
 
Utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer påverkas det bokförda värdet 
av hur Stenegård drivs. Är Stenegård primärt en affärsmässig anläggning (t ex 
kontorsuthyrning) uppstår ett nedskrivningsbehov utifrån aktuellt bokfört värde.  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors anser att det idag, utifrån beslut om hur 
anläggningen skall drivas till och med den 31 december 2015, inte föreligger 
något nedskrivningsbehov. 
 
Allmänna utskottet föreslår 9 april 2013, § 55 att förtydligandet gällande 
nedskrivningar och framtid för Stenegård godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 55 
Kommunchefens skrivelse 22 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012 
Kommunchefens skrivelse 24 oktober 2012 
Granskning av delårsrapport 7 november 2012 
Utlåtande avseende delårsrapport per den 30 juni 2012, 10 september 2012 
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 
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   KS 0091/13 
 
§ 130 
 
Regleringsfonder 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bygdemedel från regleringsfonder föreslås fördelas enligt följande: 
 
Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 203 580 kronor) 
    
Färila Fiskevårdsförening:    20 000 
Färilarådets vandringsgrupp    18 700 
FärilaRådet:    26 505 
Hovra byförening    14 000 
Kårböle byalag    58 300 
Kårböle bystuga     51 275 
Kårböle Skoter/Fiskev.    14 800 
Summa:                  203 580 
    
Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 139 977 kronor) 
 
Boda Bygdegårdsförening    20 000 
Järvsö BK    19 500 
Messmörsteatern    10 000 
Järvsöfolkan    21 500 
Järvsö båtklubb    10 000 
Järvsö Hembygdsförening   20 000 
Destination Järvsö   38 977 
Summa:   139 977 
 
Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 53 986 kronor) 
 
Ramsjö Bygderåd     51 130 
Ljusdals FVOF          2 856 
Summa   53 986 
 
Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 41 855 kronor) 
 
Los Skytteförening   20 000 
Fågelsjö hembygdsförening   10 000 
LosHamra skoterklubb    10 100 
Summa 40 100 
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   KS 0091/13 
 
§ 130 forts. 
 
Regleringsfonder 2013 
 
 
Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 39 177 kronor) 
 
Hamra Goif     20 000 
Los Hamra FvO   19 000 
Summa 39 000 
 
2. När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond ska kommunen utse en kontaktperson som i 

god tid innan 2014 års utlysning ska ha en dialog med byaråden innan förslag till beslut 
lämnas. 

 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på 
fördelning ur regleringsfonderna år 2013. 
 
Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav) 
inte tas i anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund. 
 
Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om 
förslag till fördelning av bygdemedel. 
 
När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond har remissvar inkommit från 
FärilaRådet och från Kårböle Byalags Ideella förening. Efter medling har ett 
gemensamt yttrande lämnats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 57 
Kommunledningskontorets skrivelse 9 april 2013 
Remiss från länsstyrelsen 22 februari 2013 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Roland Bäckman (S): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
Beslutsexpediering: Akt, Länsstyrelsen, Tommy Swahn, KS beredning 
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   KS 0088/13 
 
§ 131 
 
Redovisning av försörjningsstöd per februari 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utan att dra allt för långtgående slutsatser efter två månader 2013 kan individ- och 
familjeomsorgen ändå konstatera att ökningstakten vad gäller försörjningsstödet 
verkar ha avstannat. Vid en jämförelse mellan januari och februari utifrån 
motsvarande månader 2012 är kostnaderna cirka 100 tkr lägre per månad. 
 
Antalet arbetslösa har stigit under de första månaderna 2013, men ligger ändå 
lägre än motsvarande period 2012.  
 
Sjukskrivna med intyg utan ersättning ökade i slutet av 2012 och ligger 
fortfarande på en hög nivå för de två första månaderna 2013. I jämförelse med de 
två första månaderna 2012 så är siffran fyra till fem procentenheter högre. 
 
Antalet ej SFI-klara ligger på en mycket låg nivå för februari, fyra procent, vilken 
är den lägsta nivå verksamheten haft sedan individ- och familjeomsorgen började 
med statistiken. 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar på cirka åtta till nio 
procent, dock i stigande sedan föregående månad men betydligt lägre än 
motsvarande period 2012. 
 
Antal unika hushåll ligger kring 240-250 per månad, denna nivå har varit konstant 
sedan hösten 2011. Att nivån är konstant är ett tydligt trendbrott. Förmodligen 
med anledning av att det var då som Arbete och framtid startade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 54 
Omsorgsnämndens protokoll och bilagor 14 mars 2013, § 58 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 132 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Rapport från miljömålsseminarium i Gävle 14 mars 2013. KS 0189/13 
 
2. Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry 

Schölins Minne. KS 0188/13 
 
3. Tack från LBK för sponsring under säsongen 2012/2013. KS 0283/12 

 
4. Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat 

med Regionala projektmedel från Region Gävleborg gällande projektet Järvsö 
Hållbar destination etapp 1. KS 0218/12 

  
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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§ 133 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• AB Ljusdalshem 26 mars 2013  
• AB Ljusdals Servicehus 26 mars 2013  
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 
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§ 134 
 
Delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 40-51 från 
kommunledningskontoret och 11-43 från samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
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§ 135 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Årets samlade bedömning från Folkhälsorådet för stöd till studieförbunden 

2012. KS 0140/13 
 
2. Delgivning från Trafikverket om beslutat underhållsbidrag till Vår enskilda 

statsbidragsväg, väg nummer 30858 Kyrkbyn (700) – Kyrkbyn 3:10. KS 
0054/13 

 
3. Verksamhetsberättelse 2013 för Musik i Ljusdal. KS 0138/12 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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   KS 0208/13 
 
§ 136 
 
Pensionärsrådet som remissinstans till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Det kommunala pensionärsrådet används som remissinstans. 
 
 
Sammanfattning 
 
Medlemsorganisationerna inom kommunala pensionärsrådet har väckt frågan om 
varför det kommunala pensionärsrådet inte är remissinstans för i dem viktiga 
frågor. Det finns många aktuella frågor inom kommunen som pensionärs-
organisationerna känner sig berörda av och som de gärna vill få möjlighet att yttra 
sig kring. Genom att det kommunala pensionärsrådet får möjlighet att bli 
remissinstans kan en stor del av de engagerade pensionärerna komma med viktiga 
synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Pensionärsrådets skrivelse 9 april 2013  
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S), Marie-Louise Hellström (M), Lars Björkbom (KD), Maj-
Britt Tönners (C) och Leif Hansen (SRD): Det kommunala pensionärsrådet 
används som remissinstans. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Pensionärsrådet 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0019/13 
 
§ 137 
 
Medborgarförslag gällande placeringen av Lidl 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen ska försöka att styra Lidl att etablera sig i Järvsö i stället för i Ljusdal, 
där det finns två ICA och en Coop.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 20 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lidl har förvärvat 
tomt för etablering i Ljusdal. Såväl detaljplan som bygglov är klart från 
kommunens sida. 
 
Att försöka styra Lidl:s etablering från kommunens största ort till en mindre 
känns inte aktuellt. Ljusdal är dessutom den ort i kommunen som i 
visionsdokument pekats ut som centrum för handel. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 9 april 2013, § 60 att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 60 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 20 
Medborgarförslag, 9 januari 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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   KS 0019/13 
 
§ 137 forts. 
 
Medborgarförslag gällande placeringen av Lidl 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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   KS 0035/13 
 
§ 138 
 
Medborgarförslag om att bilar ska sluta köra på cykelvägen i Hybo 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill 
att bilar ska sluta köra på gång- och cykelvägen i Hybo. Hon vill kunna cykla utan 
att bli påkörd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 28 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att förslagsställaren har rätt och enheten 
Gata/Park kommer titta på olika åtgärder som kan hindra biltrafiken. De 
oskyddade trafikanternas säkerhet är en mycket viktig arbetsuppgift för enheten 
och ska därför prioriteras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att han helt delar 
förslagsställarens förslag om att bilar ska sluta köra på gång- och cykelvägen i 
Hybo. Precis som motiveringen i medborgarförslaget lyder ska man kunna cykla 
på GC-vägen utan att bli påkörd. Säkerheten för oskyddade trafikanter ska 
prioriteras och kommunen kommer att vidta åtgärder för att hindra biltrafik på 
cykelbanan. 
 
Med anledning av ovan föreslås att medborgarförslaget bifalles. 
 
Om kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget bör det sändas till den lokala 
polismyndigheten för kännedom. 
 
Allmänna utskottet föreslår 9 april 2013, § 59 att medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Diarienummer 
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   KS 0035/13 
 
§ 138 forts. 
 
Medborgarförslag om att bilar ska sluta köra på cykelvägen i Hybo 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 59 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen, 20 februari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013 
Medborgarförslag, 22 januari 2013 
 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Marie-Louise Hellström (M) och Maj-Britt Tönners (C): 
Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 139 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) om ett 
framgångsrikt politiskt samarbete 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Många hävdar att grunden för framgång är ett gott samarbete. Samarbete kan ske 
på olika plan och på olika nivåer. För att lyckas i det vi företar oss behöver vi stöd 
och hjälp av andra människor. Vi tror inte på den solitära tanken att ”bra karl 
reder sig själv”. Vi tror på tanken att människan behöver andra människor - och 
att det är i möten med andra och i samverkan och genom samarbete som vi når 
längst i allt vi företar oss.  
 
Att kunna samarbeta är ingen självgående självklarhet - tvärtom, det är något vi 
alla behöver lära oss.  Nya situationer, nya konstellationer, nya människor, nya 
förutsättningar, nya tider, nya möjligheter och olika ideologier gör att vi kanske 
behöver uppdatera våra olika förmågor till samarbete. 
 
Olika grundläggande ideologier kan vara svåra att överbrygga men genom en 
ödmjuk respekt inför varandras oliktänkande är det ändå möjligt att hitta vägar för 
ett gott samarbete. Om grunden bygger på alla människors lika värde, respekt, 
självinsikt och ett öppet sinnelag är förutsättningarna mycket goda att nå mycket 
långt i ett samarbete.  
 
Vi tror att det allra mest grundläggande är en vilja att samarbeta. Det betyder för 
oss att i handling visa att viljan finns. Ord är ofta bara ord och har ingen djupare 
innebörd förrän orden omsätts i handling. Stefan Einhorn, läkare, professor och 
författare, menar att de allra flesta människor vill varandra väl och att snällhet är 
den i särklass enskilt, främsta framgångsfaktorn. Om vi alla bestämmer oss för att 
vi verkligen vill vara goda, snälla människor finns stora möjligheter för framgång. 
 
Vi tror att det är hög tid att politikerna i Ljusdal nu i handling visar att de är 
beredda att hitta samtals- och samarbetsformer som många kan acceptera och 
ställa sig bakom.” 
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 139 forts. 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson 
(V) om ett framgångsrikt politiskt samarbete 
 
I motionen föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att Ljusdals kommun 
genomför en utbildningsdag som erbjuds samtliga politiker i kommunen. Målet 
med dagen ska vara att ge kunskap och insikt om förutsättningar för ett gott 
samarbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 147 att skicka motionen 
för beredning till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunfullmäktiges presidium för 
yttrande. 
 
Kommunfullmäktiges presidium skriver i sitt yttrande: 
 
”Partirepresentanterna har tidigare fattat beslut om att anta ett erbjudande från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en Utvecklingsdag i kommun-
fullmäktige. Målet med denna dag är att stärka de förtroendevaldas förmåga att 
använda de demokratiska verktygen. Under utvecklingsdagen, som kommer att 
hållas den 26 februari 2013, görs en genomgång om vilka regler som gäller i 
kommunfullmäktige och diskussioner kommer att föras kring förhållningssätt i 
förtroendevaldas relationer till varandra, väljare och massmedia.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit upp vänsterpartiets motion på ett möte 
med grupprepresentanterna. Partirepresentanterna ansåg att ingen mer utbildning 
utöver utvecklingsdagen ska genomföras till att börja med.  
 
Därför föreslår kommunfullmäktiges presidium att motionen ska anses vara 
besvarad”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att partirepresentanterna 
har fattat beslut om en utvecklingsdag i kommunfullmäktige och att den 
genomfördes den 26 februari 2013. Partirepresentanterna ansåg att ingen mer 
utbildning utöver utvecklingsdagen ska genomföras, till att börja med. 
 
Ordföranden anser dock att motionens ambitioner är så viktiga att en uppföljning 
av förhållandet i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder ska genomföras 
utifrån motionens förslag under sensommaren/hösten 2013.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
Allmänna utskottet föreslår 9 april 2013, § 58 att motionen ska anses besvarad. 
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 139 forts. 
 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) 
om ett framgångsrikt politiskt samarbete 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 58 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, 12 februari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 augusti 2012, § 147 
Motion, 27 juli 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Stina Michelson (S), Maj-Britt Tönners 
(C) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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   KS 0381/12 
 
§ 140 
 
Medborgarförslag gällande central mötesplats i form av betongpark 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en projektering genomförs samt att  
 ett material till finansiering, i samverkan med och enligt förslagsställarens  
 beskrivning, presenteras. 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen ska besluta att bygga en central mötesplats i form av en betongpark, 
gärna i samarbete med Ljusdals betongparksförening. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 175 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen är 
positiv till att skapa en central mötesplats i form av en betongpark i centrala 
Ljusdal. 
 
Förvaltningen anser att det är positivt när initiativ kommer från medborgarna, som 
i det här fallet även har bildat en förening för att skapa intresse och ordna del av 
finansieringen. En plats för en betongpark finns redan reserverad på Östernäs. 
Utövarna blir idag allt fler och Sverige har under senare år fått många nya 
betongparker. 
 
Det förslag som är framtaget för betongparken bygger på två alternativ. En 
etappvis byggnation med en kostnad på cirka två miljoner kronor per etapp 
alternativt en byggnation av alla tre etapperna samtidigt, en kostnad på cirka 5,5 
miljoner kronor. Förvaltningen förespråkar det senare om dessa investeringsmedel 
kan avsättas under 2013. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande; att skapa en mötesplats enligt 
medborgarförslaget stämmer väl överens med övriga planer för Östernäsområdet. 
Intresset för denna typ av aktivitet är kraftigt växande runt om i Sverige och även 
den nybildade föreningen i Ljusdal har engagerat många medlemmar. En 
beskrivning av medborgarförslagets finansiering bör undersökas och en 
projektering för projektet genomföras. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 
 Diarienummer 
   KS 0381/12 
 
§ 140 forts. 
 
Medborgarförslag gällande central mötesplats i form av betongpark 
 
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 9 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2013, § 86 att återremittera medborgar-
förslaget för komplettering av kostnad för projektering.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 5 april 2013 bedömt att 
projekteringskostnaden blir ca 150 000 kronor. 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Maj-Britt Tönners (C), Yvonne Oscarsson 
(V), Marie-Louise Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom 
(KD): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en projektering genomförs samt 
att ett material till finansiering, i samverkan med och enligt förslagsställarens 
beskrivning, presenteras. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 141 
 
Behov av investeringsmedel för ombyggnad på gymnasieskolan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medel beviljas för projektering och ombyggnad av lokaler enligt ritning. 
 
2. Medel beviljas för ombyggnad av ateljén (B210) och före detta 

Handelsprogrammets lokaler (B216) i B-huset flyttas för att möjliggöra att 
programmet Mode och kläders lokaler flyttas. 

 
3. Totalt behov av investeringsmedel beräkas till maximalt 600 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmarknadsverksamheten har ett behov av nya lokaler för att bland annat 
klara skötseln av kommunens bilpark. När Industriprogrammet vid 
gymnasieskolan till höstterminen 2013 flyttar till nya lokaler anser 
omsorgsförvaltningen att dessa lokaler skulle vara mycket bra för ändamålet. 
Samtidigt har Slottegymnasiet behov av ny lastzon och godsmottagning för att 
säkra vaktmästarnas arbetsmiljö och elevernas utomhusmiljö. 
 
Arbetsmarknadsverksamheten (AME) har länge efterlyst ändamålsenliga lokaler 
för att bland annat sköta kommunens 109 bilar som ingår i bilpoolen. Sedan 2008 
har verksamheten hyrt en bilverkstad på Slottegymnasiet med plats för en bil samt 
hyrt tvätthall (avtal 31 oktober 2011- 31 december 2012) som nu är uppsagd på 
grund av industriprogrammets flytt till ”nya lokaler” där tvätthallen var belägen.  
 
I dagsläget har inte Bilpoolen någon lokal för det dagliga arbetet med tvätt och 
rengöring samt recond av kommunbilarna. Det sker minst 700-800 biltvättar per 
år samt att många bilar avisas under vinterhalvåret i tvätthall. Det räcker inte med 
bara en tvätthall utan det måste finnas utrymme för recond och invändig 
rengöring, fönsterputs med mera. Det är cirka 380 personer som använder 
kommunens bilar till tjänsteresor och det krävs ständig skötsel av bilarna. 
 
Slottegymnasiet har behov av en ny lastzon och godsmottagning för att säkra 
vaktmästarnas arbetsmiljö och elevernas utomhusmiljö utan lastbilar på 
skolområdet. I dagsläget finns en lokal för vaktmästarna som är drygt 200 
kvadratmeter. Lokalen byggdes om för cirka tre år sedan, men är inte funktionell 
utifrån att verksamheten har utökats. Vid ett besök som genomfördes gemensamt 
med rektorer, vaktmästare, AME, Ljusdalshem och förvaltningscheferna på 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen kom följande förslag fram: 
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   KS 0179/13 
 
§ 141 forts. 
 
Behov av investeringsmedel för ombyggnad på gymnasieskolan 
 
Förvaltningscheferna tillskriver kommunstyrelsen för att påtala behovet av 
investeringsmedel för planering ombyggnad samt flytt av Hantverksprogrammet 
Textil designs lokaler samt av vaktmästarnas lokal till bättre anpassad och bättre 
logistik för godsmottagning, verkstad och återvinning. 
 
För AME:s del skulle industriprogrammets lokal som de lämnar i augusti 2013 
förutom bilvård även innehålla delar av daglig verksamhet enligt LSS. Dessutom 
kommer det att vara en gemensam arbetsplats att utgå från för de olika arbetslag 
som finns under arbetsmarknadsåtgärder. Planerna är även att inrätta en ny 
verksamhet med att utvinna koppar ur kabelavfall. Detta görs i samverkan med 
Ljusdal Renhållning som tillhandahåller maskiner för ändamålet. Snickeriarbete 
som finns befintligt idag skall flyttas till lokalen, samt montering av bord och 
bänkar med mera. Lagning av motor- och röjsågar, slipning av motorsågskedjor 
(görs idag i Omigens lokal som är ett kallt utrymme).  
 
Förslaget innebär, efter ombyggnad, nya och bättre lokaler för 
Hantverksprogrammet Textil design i den del som tidigare varit Atelje (B210) 
samt del av gamla Handelsprogrammet. Dessa lokaler, B210 samt anslutande 
flygel – gamla Handels, är de enda lokaler på Slottegymnasiet som ej är 
ombyggda. Det skulle innebära en stor fördel för Hantverksprogrammet att flytta 
upp på plan 2 eftersom eleverna då kommer närmare de övriga programmen. Som 
det är nu blir HV det enda program på ”källarplan”. Dessutom innebär 
ombyggnationen bättre arbetsmiljö för skolans vaktmästare samt för AME:s 
personal och arbetsledare med en bättre samordning. Dessutom kommer nya och 
flera arbetsuppgifter kunna erbjudas personer med LSS-beslut om daglig 
verksamhet och som idag inte känner sig bekväma på Hantverkargården. 
 
Det kommer att finnas god möjlighet för bilpoolen att överta ansvaret för 
Slottegymnasiets fyra bilar samt minibussar så att skolan precis som alla andra 
verksamheter bokar via bokningssystemet. Det innebär också att bilpoolen övertar 
alla kostnader och intäkter men tillhandahåller bilar och minibussar. För 
kommunen blir det då samma regler som gäller för tjänstebilar oavsett var man 
arbetar. Dessutom kan AME erbjuda Slottegymnasiet sortering av återvinning.  
 
De omklädningsrum B060 och personalrum B059, som finns i anslutning till 
lokalerna skall användas av vaktmästarna som idag saknar sådana utrymmen. 
Omklädningsrum B063, B066 samt B054 behövs som omklädningsrum för 
skideleverna. AME har också behov av omklädningsrum, men om dessa tre rum 
används uppdelade på kvinnor och män så anser undertecknade att både AME och 
skidungdomarna bör kunna dela omklädningsrum. 
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 Diarienummer 
   KS 0179/13 
 
§ 141 forts. 
 
Behov av investeringsmedel för ombyggnad på gymnasieskolan. 
 
En inte obetydlig konsekvens blir också att AME kommer att överta 
hyreskontrakt för de delar de hyr och skolan får då en mindre lokalkostnad. 
 
En bedömning är att 500 000 kronor kommer att behövas för projektering, 
ombyggnad samt material såsom nya portar, dörrar samt annat material. Samt 
100 000 för två nya portar för AME:s behov. Maximalt behov är 600 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 100 
Omsorgsförvaltningens och utbildningsförvaltningens gemensamma skrivelse 
med ritningar 21 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Jonny Mill (SRD), Christer Sjöström (M) och Ingalill 
Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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   KS 0116/13 
 
§ 142 
 
Remiss - Förslag till Transportsystemanalys för Gävleborg 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Remissyttrandena godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Region Gävleborg har presenterat ett förslag till transportsystemanalys, vilken 
sänts på remiss till bland annat länets kommuner. Förslaget har till stora delar 
tagits fram genom konsultmedverkan och två samrådsmöten har hållits där 
tjänstemän från kommunerna deltog. Avsikten är att analysen, vilken har en 
koppling till bland annat den regionala utvecklingsstrategin (RUS), sedan den 
antagits av regionfullmäktige ska utgöra en grund för kommande revidering av 
länsplanen för regional transportinfrastruktur (länstransportplan). Transport-
systemanalysen kommer även att ha stor betydelse för den nationella planeringen. 
 
Remisstiden är satt till den 29 april 2013, men efter kontakt med Region 
Gävleborg har Ljusdals kommun fått möjlighet att lämna sitt yttrande efter 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2013. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i sitt yttrande valt att redovisa sina 
synpunkter på en relativt övergripande nivå.  
 
Ett gemensamt yttrande från kommunalråd och oppositionsråd i Bollnäs, Ljusdals, 
Ovanåkers och Ockelbos kommuner kommer också att lämnas. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 april 2013, § 87 att samhällsutveck-
lingsförvaltningens förslag till yttrande godkänns. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 87 
Yttrande från Ljusdals kommun 8 april 2013 
Gemensamt yttrande för Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner 8 
april 2013 
Förslag till transportsystemanalys 11 mars 2013  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Stina Michelson (S), Jonny Mill (SRD) och 
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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§ 142 forts. 
 
Remiss - Förslag till Transportsystemanalys för Gävleborg 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävlborg 
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   KS 0001/13 
 
§ 143 
 
Information om handel i Ljusdals Centrum 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid dagens sammanträde ges en information om handel i Ljusdals centrum. 
Informerar gör: 
 
Katarina Svender, Företagarna 
Carina Anderson, Ljusdal i Centrum 
Hans Robertsson, Svensk Handel 
Christer Josefsson och Mikael Ernström, Företagarna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0001/13 
 
§ 144 
 
Information och diskussion om Länsstyrelsens bredbandsutbyggnad. 
Behov av en lokal bredbandsstrategi för Ljusdals kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Information och diskussion om Länsstyrelsens bredbandsutbyggnad sker. 
 
En bredbandsstrategi för Gävleborgs län antogs under 2012. 
 
Alla kommuner i länet är delaktiga i arbetet. En handlingsplan finns och kopplad 
till denna finns flera arbetsgrupper. Samarbetet mellan kommunerna, 
Länsstyrelsen och Region Gävleborg betonas som särskilt viktigt. 
 
Handlingsplan 
 

1. Kommunala bredbandsstrategier (ska beslutas under 2013) 
2. IT-infrastrukturplaner 
3. Finansiering 
4. Samverkan 
5. Nyttan av bredband 
6. Stödja byalag 
7. Fördelning av bredbandsstöd 
8. Samförläggning 
9. Länets ledande företrädare 

 
Annika Aneklev från Länsstyrelsen och kommunens informationssäkerhets-
samordnare Lars-Åke Göransson informerar. 
 
Länsstyrelsen har 24,1 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd. För Ljusdals 
kommun innebär det 2,8 miljoner kronor. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0429/12 
 
§ 145 
 
Förstudie från Bilof; Logistikcentrum i Ljusdal - bidrar till ett slagkraftigt 
näringsliv och ett hållbart Sverige. För kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Bilof har tagit initiativet att göra en förstudie om ett logistikcentrum i Ljusdal. De 
skriver i sin förstudie att en helt avgörande faktor för skogsnäringens överlevnad 
och utveckling är tillgången till en rationell och kostnadseffektiv logistiklösning. 
Den frågan har hamnat i ett dödläge och därför tog Bilof initiativet att göra en 
förstudie för att få fart på processen igen.  
 
En tillspetsning av läget har skett i och med att enskilda aktörer nu söker vägar för 
att tillgodose sina behov var för sig. Det projekt som Bilof under hösten 2012 fick 
stöd från Region Gävleborg och Ljusdals kommun för att driva, har haft som syfte 
att klargöra förutsättningarna för att bygga och driva en rationell terminal, det vill 
säga vilka som skulle vilja använda terminalen, hur stora volymer det handlar om, 
hur marknaden för biobränsle utvecklas, vad det skulle kosta att bygga och driva 
terminalen med mera. 
 
Studien har genomförts under perioden november 2012- februari 2013. Syftet är 
att via en välgrundad översiktsbild ge ett underlag för olika parters ställnings-
tagande, det vill säga om det är meningsfullt att gå vidare med en mer djupsinnig 
projektering med sikte på en terminal. 
 
Projektledare Peter Lidehäll presenterar förstudien. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förstudie från Bilof, mars 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 146 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yrkanden från Miljöpartiet de gröna avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Miljöpartiet de Gröna har i en skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta ett inriktningsbeslut med innebörden att 

Ljusdals kommun prioriterar etablerandet av ett öppet och storskaligt 
skogslogistikcentrum i Ljusdals kommun. 

 
2. Avvakta med nya beslut gällande eventuella omlastningsterminaler som inte 

ingår i en helhetssatsning där alla viktiga aktörer kan samverka. 
 
3. Tills vidare riva upp alla beslut som kan tvinga Trätåg AB från nuvarande 

omlastningsplats. Detta ska delges Trätåg AB och Trafikverket. 
 
4. Bjuda in berörda och potentiella aktörer att fortsätta och vidga de redan 

planerade samtalen i för ändamålet lämplig former. 
 
Miljöpartiet skriver: 
 
”I dagarna kommer bioenergi- och logistiknätverket BILOF ekonomisk förening 
presentera sin förstudie. "Logistikcentrum i Ljusdal - bidrar till ett slagkraftigt 
näringsliv och ett hållbart Sverige". Stora delar av utredningen har redan 
presenterats bland annat. vid föreningens öppna årsmöte. 
 
Representanter för Mellanskog Ek förening, Sveaskog Förvaltnings AB och 
Wallbergs Åkeri AB har bildat en samarbetsgrupp med uppdrag att erbjuda 
intressenter att driva utredningsarbetet inför etableringen av en långsiktig 
terminallösning i Ljusdal för skogsprodukter. De har i en skrivelse undertecknad 
av Anders Järlesjö, Logistikchef Sveaskog, inviterat kommunen till samtal. Ett 
mycket viktigt samtal som kan vara avgörande för möjligheten att etablera ovan 
rubricerade skogslogistikcentrum. 
 
Vi är väl medvetna om att en sådan här satsning varken är gratis eller går fort att 
göra. Vi vill däremot att kommunen visar att långsiktiga lösningar, som kan 
tänkas ta närmare 10 år att få färdiga, har stor betydelse. 
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   KS 0245/09 
§ 146 forts. 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Avgörande för de framtida möjligheterna är att kommunstyrelsen vidtar ett antal 
steg för att kunna ta sitt ansvar för en positiv utveckling av projektet. Av 
utredningens delrapport framgick det centrala i att kommunen driver frågan 
framåt med stort engagemang. 
 
Med berörda och potentiella aktörer menar vi skogsbolag, skogsägare, markägare, 
grannar, transportörer på väg och järnväg, energibolag, offentliga aktörer från 
Regionförbundet, Länsstyrelsen, Trafikverket och eventuella tänkbara investerare 
etcetera”. 
 
Allmänna utskottet beslutade 9 april 2013, § 61 att skicka skrivelsen till 
kommunstyrelsen för vidare diskussion med Centerns skrivelse om översiktlig 
planering i Ljusdals tätort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 61 
Skrivelse från Miljöpartiet de Gröna 20 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill (SRD) och Marie-
Louise Hellström (M):  
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett 

inriktningsbeslut med innebörden att Ljusdals kommun prioriterar 
etablerandet av ett öppet och storskaligt skogslogistikcentrum på 
Bräntaområdet. 
 

2. Kommunstyrelsen ska avvakta med beslut gällande tillfälliga 
omlastningsterminaler som inte ingår i en helhetslösning. 

 
3. Ljusdals kommun ska tillsammans med berörda parter bilda ett konsortium  
 där kommunen är huvudman. 
 
4.  Om behov och efterfrågan på tillfällig terminallösning kvarstår  
  förespråkas Edeområdet. 
 
5.  Tillsvidare ska, av kommunstyrelsen beslutade skrivelser som kan tvinga  
 Trätåg AB från nuvarande omlastningsplats, rivas upp och ändras. Detta  
 ska delges Trätåg AB och Trafikverket. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 146 forts. 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Lars Molin (M): Bifall till punkt 1, 2 och 4 i Ingalill Fahlströms yrkande. 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (SRD): Avslag på Ingalill Fahlströms 
yrkanden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i Ingalill 
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se 
separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i Ingalill 
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se 
separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3 i Ingalill 
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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   KS 0245/09 
 
§ 146 forts. 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se 
separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i Ingalill 
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se 
separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 5 i Ingalill 
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se 
separat omröstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

42 

 
 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 146 forts. 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström 
(M), Christer Sjöström (M), Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Miljöpartiet  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0072/13 
 
§ 147 
 
Skrivelse från centerpartiet om översiktlig planering i Ljusdals tätort 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplanelägga Kläppaområdet som industrimark, inklusive ”Trätågs-

området” i syfte att flytta riksintresset för lastområde från Ljusdals station till 
Kläppa. 

 
2. Utarbeta en övergripande tidsatt planläggning av de andra i det bifogade 

dokumentet berörda objekten 1-7 med mera i syfte att anta en strategi för ett 
systematiskt genomförande. 

 
3. Upprätta nödvändiga avtal med intressenter i syfte att säkerställa den 

kommunala handlingsfriheten. 
 
 

Sammanfattning 
 
Centerpartiet har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen angående översiktlig 
planering. Partiet vill att kommunstyrelsen beslutar: 
 
1.  Detaljplanelägga Kläppaområdet, 10 hektar, som industrimark, inklusive  
 ”Trätågs området” i syfte att flytta riksintresset för lastområde från Ljusdals  
 station till Kläppa. 
 
2.  Utarbeta en övergripande tidsatt planläggning av de andra i det bifogade  
 dokumentet berörda objekten 1-7 med mera i syfte att anta en strategi för ett  
 systematiskt genomförande. 
 
3.  Upprätta nödvändiga avtal med intressenter i syfte att säkerställa den  
 kommunala handlingsfriheten. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 16 april 2013, § 89 att skicka skrivelsen 
till kommunstyrelsen för vidare diskussion. 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 89 
Skrivelse från Centerpartiet gällande översiktlig planering 12 februari 2013 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

44 

 
 Diarienummer 
   KS 0072/13 
§ 147 forts. 
 
Skrivelse från centerpartiet om översiktlig planering i 
Ljusdals tätort 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Lars 
Björkbom (KD), Ingalill Fahlström (MP) och Christer Sjöström (M): 
Centerpartiets skrivelse ska avslås. 
 
Maj-Britt Tönners (C), Ulf Nyman (C) och Stina Michelson (S): Bifall till 
skrivelsen, men volymen ska strykas ur punkt 1. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Maj-Britt Tönners m fl yrkande mot Leif Hansens m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Maj-Britt Tönners m fl 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Maj-Britt Tönners m fl yrkande, Nej-röst för Leif Hansens m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Maj-Britt 
Tönners m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström 
(M), Christer Sjöström (M), Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0062/13 
 
§ 148 
 
Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - begäran om  
planuppdrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte 

att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.    
 
2.  Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad. 
 
Sammanfattning  
 
Trätåg AB har den 9 januari 2013 begärt planbesked i fråga om 
detaljplaneläggning för omlastningsterminal vid Kläppa i Ljusdal. Förvaltningen 
och Trätåg har kommit överrens om att det istället är lämpligare att föreslå 
samhällsutvecklingsutskottet att besluta om planuppdrag. 
 
Trätåg avser att flytta nuvarande verksamhet från Östernäs. Verksamheten innebär 
omlastning av skogsråvaror från lastbil till tåg med tillfällig lagring. Ett spår avses 
förlängas in på området. Förslaget är beskrivet i den av Trätåg AB och Arkreativa 
AB utförda förstudien. Åtgärden har studerats av Trafikverket.      
 
Befintlig kraftledning i området måste grävas ned eller flyttas till annat läge vid 
ett plangenomförande. Det är heller inte klarlagt huruvida nuvarande infart till 
området från Smedgatan kan kvarstå vid en eventuell planskild korsning under 
järnvägen.  
 
Enligt förstudien kommer  mark som ägs av Trafikverket, Ljusdals Golfklubb AB 
och Ljusdals kommun att beröras. Exploatören föreslår försäljning av marken 
eller tomträttsavtal.  
 
I övrigt har Trafikverket tillsammans med Ljusdals kommun bedrivit en förstudie 
för lokalisering av en ny järnvägsterminal för skogsråvaror. Trafikverket har i 
samförstånd med kommunen beslutat att inte driva processen vidare med något av 
de fyra studerade alternativen, på grund av brist på finansiering. Alla de studerade 
alternativen har av länsstyrelsen bedömts innebära betydande miljöpåverkan.   
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 6 februari 2013 att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar: 
 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte  
 att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.    
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad.     



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0062/13 
 
§ 148 forts. 
 
Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - begäran om  
planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 februari 2013, § 55 att notera 
ärendet till protokollet i avvaktan på Bilofs utredning samt landshövdingens möte 
med skogsbolagen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 april 2013, § 90 att samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 91 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 55 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2013 
Begäran om planbesked 9 januari 2013 
 
Yrkanden  
 
Annelie Wallberg (S), Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Ulf 
Nyman (C): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detalj-
plan i syfte att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.    
Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad. 
 
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Christer Sjöström (M), Lars Björkbom 
(KD) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag att avslå förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Annelie Wallbergs m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Annelie Wallbergs m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl 
yrkande. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0062/13 
§ 148 
 
Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - begäran om  
planuppdrag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Annelie 
Wallbergs m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Trätåg AB 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0020/13 
 
§ 149 
 
Detaljplan för omlastningsterminal vid Skästra - begäran om  
planuppdrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte 

att möjliggöra omlastningsterminal vid området benämnt Skästra.    
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad.          
 
 
Sammanfattning  
 
Sveaskog har den 8 januari 2013 begärt planläggning för omlastningsterminal för 
fastigheten Skästra 5:49. Sveaskog avser flytta nuvarande verksamhet från 
Tallåsen. Verksamheten innebär omlastning av skogsråvaror från lastbil till tåg 
med tillfällig lagring. Ett befintligt stickspår avses förlängas in på fastigheten. 
Åtgärden har tidigare studerats av Banverket.   
 
Terminalen i Tallåsen är belägen nära bostäder, Skästra bedöms ha bättre 
förutsättningar att verka mindre störande för omgivningen. Området är väl 
avgränsat med riksvägen i väst, järnvägen i öst, Skästra Kvarnväg i syd och 
bäcken mellan Bodasjön och Ljusnan i norr. 
 
Området omfattas av utökade strandskyddsbestämmelser 200 meter från Ljusnan. 
Området bedöms dock ha liten betydelse för djur- och växtliv och för friluftslivet 
samt att det är väl avgränsat mot Ljusnan med järnvägen varför det bedöms finnas 
förutsättningar att häva strandskyddet i detaljplanen.  
 
I detaljplanearbetet bör även beaktas ett eventuellt framtida gång- och cykelstråk 
mellan Ljusdal och Järvsö som bör passera i området.  
 
I övrigt har Trafikverket tillsammans med Ljusdals kommun bedrivit en förstudie 
för lokalisering av en ny järnvägsterminal för bland annat skogsråvaror. 
Trafikverket har i samförstånd med kommunen beslutat att inte driva processen 
vidare med något av de fyra studerade alternativen, på grund av brist på 
finansiering. Alla de studerade alternativen har av länsstyrelsen bedömts innebära 
betydande miljöpåverkan.   
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 6 februari 2013 att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar: 
 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte  
 att möjliggöra omlastningsterminal vid området benämnt Skästra.    



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0020/13 
 
§ 149 forts. 
 
Detaljplan för omlastningsterminal vid Skästra - begäran om  
planuppdrag 
 
 
2.  Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad.          
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 februari 2013, § 54 att notera 
ärendet till protokollet i avvaktan på Bilofs utredning samt landshövdingens möte 
med skogsbolagen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 april 2013, § 91 att samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 91 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 54 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 februari 2013 
Begäran om planläggning 8 januari 2013 
 
Yrkanden  
 
Stina Michelson (S): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
detaljplan i syfte att möjliggöra omlastningsterminal vid området benämnt 
Skästra.  Detaljplanen upprättas på sökandens bekostnad.          
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag att avslå 
förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Stina Michelsons yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

50 

 Diarienummer 
   KS 0177/13 
 
§ 150 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens Museum om medel till en utställning om 
koreografen Per Jonsson 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett betydande arkivmaterial kring koreografen Per Jonssons uppsättningar och 
arbete finns på Dansmuseet i Stockholm och långtgående samtal har förts med 
dess museichef om att flytta detta material till Ljusdalsbygdens Museum, där 
detta skulle utgöra grunden till en permanent utställning/forskningscenter i 
Ljusdal. Genom samarbetet med Per Jonsson Dance Center och Dansmuseet i 
Stockholm får Ljusdalsbygdens Museum en helt ny kontaktyta inom 
museivärlden som kommer att betyda mycket för museets framtida utveckling. 
Per Jonsson är också välkänd utanför landets gränser och man räknar därigenom 
med återkommande utländska besökare till museet i framtiden. 
 
I den regionala kulturplanen för Gävleborgs län omnämns Per Jonsson Dance 
Center i berömmande ordalag som en utvecklingskraft för både Ljusdals kommun 
och för regionen. Ett planerat framtida ekonomiskt engagemang från Landstingets 
sida för att förlänga utvecklingsarbetet med Per Jonsson Dance Center i Ljusdal 
kräver dock ett motsvarande kommunalt engagemang och stöd. Finansieringen av 
utställningskostnaderna från kommunens sida är därför också i detta hänseende 
strategiskt viktig. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 2 april 2013: 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan från Ljusdalsbygdens Museum om 

extra anslag (331 000 kronor) för uppbyggnad av en permanent 
utställning/forskningscenter kring koreografen Per Jonssons uppsättningar 
och arbete inom konstområdet modern dans. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta om finansiering av projektet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 2 april 2013 att kommunstyrelsen 
föreslås bifalla ansökan från Ljusdalsbygdens Museum om extra anslag (331 000 
kronor) för uppbyggnad av en permanent utställning/forskningscenter kring 
koreografen Per Jonssons uppsättningar och arbete inom konstområdet modern 
dans. Kommunstyrelsen föreslås besluta om finansiering av projektet. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0177/13 
 
§ 150 forts. 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens Museum om medel till en utställning om 
koreografen Per Jonsson 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 april 2013, 99 att ärendet skickas till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 99 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2013 
Ansökan från Ljusdalsbygdens museum 20 mars 2013 
 
Maj-Britt Tönners (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Yrkanden 
 
Marie-Louise Hellström (M) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan. 
Kommunstyrelsen letar förutsättningar för finansiering. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet om återremiss. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsutskottet 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

52 

 Diarienummer 
   KS 0084/13 
 
§ 151 
 
Begäran från Admin AB (Öjebergets Fritidsby) om köp av fastigheten 
Järvsö-Kyrkby 23:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Uppdrag ges till kommunstyrelsens presidium att kalla representanterna för  
 Järvsö Grottbad AB, Järvsö Hembygdsförening, Järvsöbacken AB, Järvzoo  
 AB, Järvsö Bergcykelpark, Järvsö Syd AB och Admin AB för ett samråd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Admin AB har inkommit med begäran om att få förvärva fastigheten Järvsö-
Kyrkby 23:2 eftersom detaljplanen för ”Öjebergets Fritidsby” nu har vunnit laga 
kraft. 
 
Begäran gäller hela det skifte av Järvsö-Kyrkby 23:2 som den nu fastställda 
detaljplanen ligger inom och som omfattades av den ursprungliga optionen för 
Resia AB (Kjell Höök). Detaljplanen omfattar dock endast en del av skiftet.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 16 april 2013, § 92 att föreslå att 
kommunstyrelsen säljer till Admin AB det område av fastigheten Järvsö- Kyrkby 
23:2 som omfattas av detaljplan för Järvsö-Kyrkby 23:2, ”Öjebergets Fritidsby”, 
lagakraftvunnen 6 februari 2013. Köpeskilling och övriga villkor för överlåtelsen 
presenteras kommunstyrelsen för senare beslut. 
 
Efter samhällsutvecklingsutskottets sammanträde har representanter för Järvsö 
Grottbad AB, Järvsö Hembygdsförening, Järvsöbacken AB, Järvzoo AB, Järvsö 
Bergcykelpark och Järvsö Syd AB, inkommit med en skrivelse gällande detalj-
plan för det planerade grottbadet i Järvsö. Representanterna ser positivt på 
planerna för Öjebergets fritidsby i Järvsö, men konstaterar samtidigt att plan-
arbetet för badet och tillhörande parkeringsytor kommer att beröra den fastställda 
detaljplanen Järvsö- Kyrkby 23:2, där kommunen är markägare. Representanterna 
hemställer därför om ett samråd, i syfte att tillgodose en för alla parter långsiktigt 
bra lösning, innan kommunen beslutar om försäljning av aktuellt markområde i 
anslutning till gällande detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Järvsö Grottbad AB, Järvsö hembygdsförening m fl 25 april 2013  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 92 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 9 april 2013 
Begäran om köp 19 februari 2013 
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0084/13 
 
§ 151 forts. 
 
Begäran från Admin AB (Öjebergets Fritidsby) om köp av fastigheten 
Järvsö-Kyrkby 23:2 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S) och Maj-Britt Tönners (C): Uppdrag ges till kommunstyrel-
sens presidium att kalla representanterna för Järvsö Grottbad AB, Järvsö 
Hembygdsförening, Järvsöbacken AB, Järvzoo AB, Järvsö Bergcykelpark, Järvsö 
Syd AB och Admin AB för ett samråd. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsens presidium 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-05-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0204/13 
 
§ 152 
 
Övertagande av Trafikverkets investering i pendlarparkering i Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Avtalet mellan Ljusdals kommun och Trafikverket godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
För projektet Parkera och Res - ökat tågresande efter Norra Stambanan, har 
Trafikverket som projektägare beviljats stöd ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. Deltagande kommuner med flera bidrar med egen tid enligt 
separata medfinansieringsintyg (Trafikverkets ärendenummer TRV 2010/72689). 
 
I projektet, som är ett brett samverkansprojekt för ett attraktivare och ökande 
kollektivresande längs Norra Stambanan i Gävleborgs län, ingår investeringar i 
pendlarparkeringar, investering i järnväg, utvecklingsprojekt samt 
påverkansåtgärder. 
 
Enligt beslut av Tillväxtverket den 14 januari 2011 med ärende id: 155962, 
Parkera & Res - ökat tågresande efter Norra Stambanan, ska avtal upprättas med i 
projektet deltagande kommuner för att bland annat reglera överlåtelse och 
förvaltning av de i projektet ingående investeringarna i pendlarparkeringar. 
 
Det aktuella avtalet omfattar de investeringar i pendlarparkeringar som projektet 
Parkera och Res har utfört på kommunens mark öster om Järvsö station.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 april 2013, § 86 att avtalet mellan 
Ljusdals kommun och Trafikverket godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 86 
Avtal om överlåtelse och förvaltning av investeringar i pendlarparkeringar 11 
april 2013 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Maj-Britt Tönners (C), Ingalill Fahlström (MP) och Jonny 
Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0204/13 
 
§ 152 forts. 
 
Övertagande av Trafikverkets investering i pendlarparkering i Järvsö 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Trafikverket (undertecknat avtal) 
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