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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 225 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Processen kring rekrytering av ny kommunchef inleds vid nästa sammanträde  
 med allmänna utskottet. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att han i veckan meddelat att han 
väljer att kliva av sitt uppdrag som kommunchef. 
 
Nicklas Bremefors kände det som en stor utmaning att kliva på uppdraget som 
kommunchef för tre år sedan. Kommunen hade fått ordning på sin ekonomi och 
beslut fanns om att se över organisationen. Det var första gången som kommun-
fullmäktige sa att man ville ha en organisation med en kommunchef som skulle 
vara chef över förvaltningscheferna. 
 
Semestern har inneburit tid för reflektion för kommunchefen och han har inte känt 
att han har kraften att driva kommunen framåt.  
 
Planen är att stanna kvar på tjänsten som kommunchef under uppsägningstiden 
som är sex månader, för att därefter gå tillbaka till sin grundtjänst som 
ekonomichef.  
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-08-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 226 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ekonomi 2012- åtgärder för att klara 
budget 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 31 maj 2012 redovisades kommunens 
helårsprognos för 2012.  Då kommunstyrelsen som nämnd vid helårsprognos per 
den 30 april uppvisar ett befarat underskott på – 2 970 tkr begärde 
kommunstyrelsen en tydligare redovisning av kommunstyrelsens ekonomi under 
2012 i syfte att påvisa åtgärder för en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens prognostiserade underskott för året på – 2 970 tkr beror i 
huvudsak på kommunstyrelsens sparkrav på 2 mkr för 2012 samt kostnader till 
följd av stormen Dagmar. Stormen Dagmar har för den skogliga verksamheten 
inneburit lägre intäkter och högre avverkningskostnader än beräknat. Stormen har 
även orsakat kostnader för verksamheterna fastighet, gata, park och fritid. 
Sammantaget fanns vid prognosen per april beräknade kostnader för stormen 
Dagmar på 2,3 mkr (inklusive minskade intäkter/ökade kostnader skoglig 
verksamhet samt exklusive kostnader räddningstjänsten).  
  
Samhällsutvecklingsutskottet har vid sammanträde 15 maj 2012 föreslagit 
kommunstyrelsen att besluta att kostnaderna avseende stormen Dagmar 2012 för 
enheterna Gata/park, Fritid och Fastighet täcks av kommunstyrelsen samt att 
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med slutliga 
kostnader för stormen Dagmar under 2012. 
 
På grund av det ansträngda budgetläget vid budgetprocesserna inför budget 2011 
och 2012 har flera konton för enheterna inom kommunledningskontoret 
omdisponerats, minskats respektive ej utökats trots utökade kostnader varför den 
enda möjligheten till åtgärd som kvarstår inom kommunledningskontoret, med 
bibehållen personal, är återhållsamhet när det gäller kontona ledning/utveckling 
och information samt i viss mån turism.  
 
För samhällsutvecklingsförvaltningen är möjliga åtgärder, förutom allmän 
återhållsamhet, att till exempel vara återhållsam med beviljande av anslag för 
Ungdomsråd, Folkhälsobrå och föreningsbidrag samt tillsättande av vikarier hos 
biblioteken och städenheten samt att välja att senarelägga vissa planerade 
aktiviteter såsom översiktsplan för Järvsö, tematiskt tillägg till översiktsplanen 
gällande landsbygdsutveckling, periodiskt underhåll på fastigheter, underhåll av 
konstverk samt vissa aktiviteter inom fritidsenheten mm.      
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 226 forts. 
 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 31 juli 2012 att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anslå 2,1 mkr till kommunstyrelsen för kostnader 
orsakade av stormen Dagmar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 juli 2012  
Reviderad prognos 2012 för kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 101 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Ärendet ska hanteras som ett informationsärende vid dagens 
sammanträde. 
 
Karin Jansson (MP): Arbetet med fördjupad översiktsplan Järvsö ska inte 
senareläggas. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att hantera ärendet som 
ett informationsärende. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden konstaterar att Karin Janssons yrkande därmed fallit. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0520/11 
 
§ 227 
 
Utredning om Ramsjö F-9 skolas framtid. För kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
När representanter från arbetsgruppen Ramsjö skolas högstadium informerade 
kommunstyrelsen om sitt arbete kom önskemål om att kommunstyrelsen delgavs 
arbetsgruppens utredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 116 
Utredning daterad 17 januari 2012  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 228 
 
Delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr 74-88. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
 
Beslutsexpediering  
Delegationspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 229 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
Ljusdal Energiföretag m fl 11 juni 2012  
Inköp Gävleborg 23 april 2012  
AB Ljusdalshem 29 maj 2012  
Hälsingerådet 15 maj 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0085/12 
 
§ 230 
 
Redovisning av kommunstyrelsens konto till förfogande 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Ekonom Carina Pehrsdotter Wickman redovisar kommunstyrelsens konto till förfogande, 
beslut tagna till och med 31 juli 2012. 
 

  
1. Kommunstyrelsen till förfogande  

Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)           1 500 
Beslutade anslag  
2012-01-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården (villkor bidrag 
Boverket) 

  267,8 

2012-02-01 Ljusdals Cykelklubb: Nordiska veteranmästerskapen på cykel 2012, delegeringsbeslut. 
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Bidrag per år 2012-2014.      30,0 
2012-03-01 Ljusdals Riksteaterförening: Verksamhetsbidrag  för 2012      35,0 
2012-03-01 Ljusdals Ridklubb: Bidrag energikostnader     135,7 
2012-03-01 Ramsjö Hembygdsförening: Anslag nytt tak Nagg-Jonsgården      70,0 
2012-03-28 Kårböle byalag: Tryck bok kårböle i nutid, delegeringsbeslut        7,0 
2012-03-29 Gata/Park: Kampanj & material Skräpplockarveckan      25,0 
2012-03-29 Scensation kulturförening: Sommarteater Hälsinglands Träteater      50,0 
2012-03-29 Ljusdals Bandyklubb: Marknadsföringsåtgärder    250,0 
2012-04-05 Humla kulturförening: 5-års jubileum       50,0 
2012-05-03 BRIS: Bidrag till BRIS stödelefon 2012      19,0 
2012-06-28 Ljusdal i Centrum: Bemanning turistinformation i centrala Ljusdal      44,0 
S:a använda medel: KS till förfogande 1 013,5 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande  486,5 

  

2. KS investeringsutrymme  

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag  
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad avloppsreningsverket Järvsö) 
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)  
2012-03-01 Projektering för ombyggnad av aula, Slottegymnasiet     800 
S:a använda medel: KS investeringsutrymme     800 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme 2 200 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 231 
 
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsens allmänna utskott får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare  
 och återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 
 
2.  Kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och personalchefen får i  
 uppdrag att omedelbart påbörja rekryteringen av en t f utbildningschef.  
 
 
Sammanfattning 
 
Efter att den sista, av rekryteringsföretaget, uttagna kandidaten till tjänsten som 
skolchef dragit tillbaka sin ansökan, måste rekryteringsprocessen göras om. 
 
Rekryteringsgruppen har i minnesanteckningar 27 juni skrivit: 
 

1. Rekryteringsprocessen måste göras om. 
2. Rekryteringsgruppen ska lägga ett förslag till kommunstyrelsen om hur 

den vill att rekryteringsprocessen ska gå till. 
3. Rekryteringsprocess 

a)  Rekryteringsgrupp, kommunens personalchef och  
 rekryteringskonsult gör en kravlista samt tydliggör vardera parts  
 ansvar i rekryteringen. 
b) Rekryteringen är en beredning, vilket innebär att material, dokument  
 med mera inte är offentligt. 
c) Annonser och vilka medier som ska användas bestäms av  
 rekryteringsgruppen i dialog med rekryteringskonsult. 
d) Målet är att ta fram fyra till sex kandidater att gå vidare med. 
e)  Kandidaterna testas och därefter intervjuas de också av  
 rekryteringsgruppen. 
f) Utifrån e) gallras kandidater med målet att få fram tre kandidater att 

presentera för kommunstyrelsen. 
g) De tre kandidaterna intervjuas av utbildningsnämndens arbetsutskott 

samt fackliga organisationer. 
h) Rekryteringsgruppen sammanställer information från g) och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen. 
i) Kommunstyrelsen tar beslut som är villkorat i väntan på MBL-

förhandling enligt § 11. 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 231 forts. 
 
 
Tf skolchef Tor Jonsson och personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson har av 
kommunstyrelsens presidium blivit ombedda att yttra sig över rekryterings-
gruppens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skolchefens yttrande 31 juli 2012  
Personalchefens yttrande 6 augusti 2012  
Rekryteringsgruppens minnesanteckningar 31 juli 2012  
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012  
Tillbakadragande av ansökan 22 juni 2012  
Skrivelse från rekryteringsfirman 19 juni 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 205 
 
Reviderat förslag till rekryteringsprocess delas ut utifrån inkomna synpunkter: 
 
Rekryteringsprocess 

a)  Rekryteringsgrupp, kommunchef, kommunens personalchef och  
 rekryteringskonsult gör en kravlista samt tydliggör vardera parts  
 ansvar i rekryteringen. Kravlistan förankras hos UNAU- ordinarie  
 ledamöter, facken och utbildningsförvaltningen. Kravlistan  
 fastställs av rekryteringsgruppen. 
b) En noggrann genomgång av offentlighetsprincipen måste göras för  
 att tydliggöra vad som är offentligt i rekryteringsprocessen. 
c) Annonser och vilka medier som ska användas bestäms av  
 rekryteringsgruppen i dialog med rekryteringskonsult. 
d) Målet är att ta fram fyra till sex kandidater att gå vidare med. 
e)  Kandidaterna testas och därefter intervjuas de också av  
 rekryteringsgruppen. 
f) Utifrån e) gallras kandidater med målet att få fram tre kandidater att 

presentera för kommunstyrelsen. Vid gallring deltar UNAU 
ordinarie ledamöter och kommunchef. 

g) De tre kandidaterna intervjuas av utbildningsnämndens arbetsutskott, 
kommunchef samt fackliga organisationer. 

h) Rekryteringsgruppen sammanställer information från g) och lämnar 
förslag till kommunstyrelsen. 

 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Anställning av förvaltningschef ska delegeras till 
kommunchefen. 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 231 forts. 
 
Ajournering begärs. Efter tjugo minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Helena Brink (C), 
Markus Evensson (S) och Harald Noréus (FP): Kommunstyrelsens allmänna 
utskott får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare och återkomma till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S) och Yvonne Oscarsson (V): 
Kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och personalchefen får i uppdrag 
att omedelbart påbörja rekryteringen av en tf utbildningschef.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om 
att allmänna utskottet får bereda frågan ytterligare. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande om uppdrag att omedelbart påbörja rekryteringen av tf utbildningschef. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalchefen 
Kommunchefen 
Utbildningsnämnden f k 
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 Diarienummer 
   KS 0248/12 
 
§ 232 
 
Begäran om inköp av tilläggsfunktion till schema- och 
bemanningssystemet Besched 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Attestfunktion till schema- och bemanningssystemet Besched köps in och 

implementeras i befintligt schema- och bemanningssystem till en kostnad av 
184 500 kronor. 
 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsbudget. 
 
 
Sammanfattning  
 
En upphandling av ett schema- och bemanningssystem gjordes 2005 och infördes 
under 2006. Systemets namn är Besched och leverantören Systeam PA, som från 
och med i år heter Evry. Driften startade under 2006 med omsorgsförvaltningen 
och har sedan successivt utökats med både biblioteket och utbildningsförvalt-
ningen. I dag används systemet av cirka 1 350 anställda. Grunden för ett schema- 
och bemanningssystem är att all personal ska rapportera sin arbetstid själv i ett 
system som är kopplat till lönesystemet.  
 
I Besched finns idag ingen funktion för att chefen ska kunna attestera/godkänna 
arbetad tid som personalen fullgjort varje period. Det betyder att månadslistor 
skrivs ut för påskrift av arbetstagare och granskning/attest av chef.  
 
Önskemål finns att enhetschefer/rektorer ska kunna granska och attestera direkt i 
schema – och bemanningssystemet, något som skulle medföra att mycket av 
dagens pappershantering kan slopas, vilket medför ett effektivare arbetssätt. 
 
Inköp av attestfunktionen löser dessa problem. Kostnaden är enbart en 
investeringskostnad, inga nya driftskostnader tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2012, § 92 
Personalenhetens skrivelse 23 maj 2012 
Konsekvensanalys 15 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0248/12 
 
§ 232 forts. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalchefen 
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 Diarienummer 
     
 
§ 233 
 
Omsorgsnämnden, begäran att få använda eget kapital till utbildning i 
verksamhetssystemet Treserva 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Omsorgsnämnden får använda 400 000 kronor av det egna kapitalet från  
 tidigare år för utbildning i verksamhetssystemet Treserva. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet av verksamhetssystemet Treserva startades under år 2011 vid individ- 
och familjeomsorgen. Under våren år 2012 var planen att äldreomsorgen, 
biståndshandläggare och sjuksköterskor skulle börja använda verksamhets-
systemet. På grund av problem med tekniken har hela projektet blivit förskjutet 
och systemet kommer att för dessa grupper tas i bruk i januari 2013. Utbildning 
kommer att pågå under hösten/vintern 2012. De kostnader som förvaltningen haft 
under 2011 har främst varit för licenser och programvaror vid uppstarten, vilket 
betalats med investeringsmedel. Nu kommer kostnaderna att i första hand bestå av 
konsulttid för utbildning av nya personalgrupper.  
 
Omsorgsnämnden begär därför hos kommunstyrelsen att av det egna kapitalet 
från tidigare år få använda 400 000 kronor till utbildning i verksamhetssystemet 
Treserva. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2012, § 209 att beslut i frågan ska tas i 
augusti månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 209 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 81 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 69 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Markus Evensson (S) och Lars Molin (M): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering: Akt, Omsorgsnämnden, Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0301/12 
 
§ 234 
 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Utbildningsnämndens yttrande  
 avvaktas innan vidare hantering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid Hälsingerådets konferens med Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
(HUTB) den 16 maj 2012 diskuterades fördjupad samverkan inom utbildnings-
området mellan kommunerna i landskapet. Vid konferensen belystes ambitioner 
och utmaningar som kommunerna står inför. 
 
I konferensen deltog rådets ledamöter och kommunchefer, presidier och förvalt-
ningschefer från de nämnder/styrelser som ansvarar för gymnasieutbildningen i 
respektive kommun samt presidiet för HUTB. 
 
För att nå visionen En fritt sökbar gymnasieskola i Hälsingland med goda 
möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum behöver långsiktigt en 
gemensam organisation skapas för hela Hälsingland. 
 
Motivet kan även ses mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför 
med krav på allt högre specialisering och kvalitet i undervisningen, den 
demografiska utvecklingen med minskat antal ungdomar i gymnasieskolåldern 
samt möjligheterna att tillmötesgå efterfrågan för det livslånga lärandet m m. 
Organisationsformen skulle kunna vara ett gemensamt kommunalförbund. 
 
Syfte att skapa: 
 

• Långsiktigt hållbar strategi som säkerställer kvalitet och utbud 
• Möta framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå i Hälsingland 
• 100% måluppfyllnad för gymnasieutbildningarna 
• Hög kvalitet- omfördelning av resurser för ett väl avvägt programutbud 
• Säker tillgång till specialistfunktioner 
• Bättre ekonomi- stordriftsfördelar 
• Bättre möjlighet att rekrytera behöriga lärare 
• Starkare partnerskap mot högskolevärlden 
• Bättre kompetensförsörjning för näringslivs- och samhällstjänster 
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 Diarienummer 
   KS 0301/12 
 
§ 234 forts. 
 
 
Hälsingerådet avser att åter behandla frågan vid sitt sammanträde 5 september. 
Det är därför angeläget att kommunerna inför detta möte tagit ställning till 
förslaget till avsiktsförklaring. Avsikten är att vid detta sammanträde ge uppdrag 
att utarbeta förslag till kommunalförbund för gymnasiesamverkan. Målet är att 
beslut om en sådan samverkan kan fattas före årsskiftet. 
 
Utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt augustisammanträde. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Bifall till förslaget om avsiktsförklaring. 
 
Karin Jansson (MP): Förslaget ska avslås. 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Leif Hansen: 
Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Utbildningsnämndens yttrande 
avvaktas innan vidare hantering. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att återremittera ärendet 
till allmänna utskottet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
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 Diarienummer 
   KS 0081/12 
 
§ 235 
 
Återrapportering gällande medel för att främja kompetenshöjande 
insatser. För kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för arbetsmarknads- och 
näringslivsfrågor.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2012, § 70 
 
1. För åren 2012-2014 främjas kompetenshöjande insatser för den lokala 

arbetsmarknaden och för att stärka det lokala näringslivet. 
 
2. För 2012 avsätts 400 000 kronor ur kommunstyrelsens egna kapital och 

för åren 2013-2014 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen. 
 
3.  Kommunstyrelsen ska få en rapport efter det att samarbetspartnerna 

upprättat en handlingsplan för det framtida arbetet. 
 
Kommunchefen har för allmänna utskottet presenterat förslag till genomförande- 
avtal med utvecklingscentrum. Allmänna utskottet beslutade 5 juni 2012, § 99 att 
godkänna förslaget till avtal och skicka detta till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
I förslaget står bland annat. 
 
”Uppdragsutbildning – utvecklingscentum ska genomföra nischade utbildningar 
utifrån behov hos företag och organisationer. 
 
Kontakter – utvecklingscentum ska verka för utveckling genom externa kontakter 
med region Gävleborg, arbetsförmedlingen, Närljus, företag och organisationer. 
 
Utvecklingsprojekt – utvecklingscentum ska medverka i och driva 
utvecklingsprojekt för Ljusdals kommun, näringsliv och medborgare 
 
Andra initiativ – utvecklingscentum kan också genom andra initiativ än 
ovanstående verka för utveckling av Ljusdals kommun.” 
 
Målet är att verksamheten 2015 ska vara så väl utvecklad att den är en naturlig del 
i utvecklingscentrums verksamhet och inte behöver några anslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0081/12 
 
§ 235 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2012, § 99 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 70 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 7 februari 2012 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012  
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till protokollet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0211/12 
 
§ 236 
 
Verksamhetsberättelse 2011 för Olof Eriksson i Rångstra 
Gåvomedelsfond, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsberättelse har avlämnats för stiftelsen Olof Eriksson i Rångstra 
Gåvomedelsfond. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen och avlämnat den 
till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 26 april 2012, § 1-2 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0142/10 
 
§ 237 
 
Sammanställning av tidigare undersökningar och enkät om varför man 
flyttar till eller från Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av redovisningen av svaren på enkäten till in- och utflyttare gav 
kommunstyrelsen den 1 mars 2012, § 78 kommunchefen i uppdrag att göra en 
sammanställning av helheten utifrån enkätundersökningen och tidigare 
undersökningar. 
 
Kommunchefen skriver i sin slutsats att: 
 
1. Anledningen till att man flyttar till Ljusdals kommun är primärt faktorer som 

anknytning till kommunen, lugnare livstempo och närmare naturen. 
 
2. En förutsättning för en flytt hit är dock att man kan få ett arbete. Detta är 

något som bekräftas av att både inflyttare skulle kunna tänka sig att flytta hit 
tidigare om de funnit ett arbete samt att utflyttare kan tänka sig att flytta 
tillbaka om de finner ett arbete.  

 
3. Den främsta orsaken till en flytt från kommunen är att man hittar ett arbete på 

annan ort. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att fler skulle vilja bo i Ljusdal om det 
fanns fler jobb. 
 
Förenklat kanske man även kan dra slutsatsen att vi inte behöver bli mer attraktiva 
för att förbättra flyttnettot. Däremot behöver vi fler arbetstillfällen. Analysen om 
hur vi skapar fler arbetstillfällen behöver göras och kommer troligen rendera i att 
vi behöver bli betydligt bättre inom vissa områden. Och därmed också 
attraktivare! 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2012, § 94 
Sammanställning av tidigare undersökningar och enkät om varför man flyttar till 
eller från Ljusdal. 
Kommunstyrelsen protokoll 1 mars 2012, § 78 
 
Beslutsexpediering: Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 238 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1.  En Lokal utvecklingsstrategi 2013-2020 tas fram för  
 infrastruktur/kommunikationer, utbildningsnivå och arbetstillfällen. Allmänna  
 utskottet får i uppdrag att påbörja arbetet och att samordna detta med  
 visionsarbetet och kommunens remissvar på regional utvecklingsstrategi. 
 
2.  Processdagar genomförs som start på arbetet med den lokala  
 utvecklingsstrategin, förslagsvis tre hel- eller halvdagar. 
 
3.  En tvärpolitisk grupp bildas tillsammans med Närljus, Arbetsförmedlingen,  
 utbildningsförvaltningen samt övriga organisationer inom Ljusdals kommun  
 som kan ha något att tillföra i arbetet för skapandet av fler arbetstillfällen i  
 kommunen. Gruppen ska gemensamt samordna arbetet för att därigenom  
 kunna nå maximalt resultat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag från kommunfullmäktige gällande 
visionsarbetet: 
 
• Ta fram en vision utifrån den viktigaste frågan och de tio 

framgångsfaktorerna. 
• Arbeta vidare med hur handlingsplaner ska tas fram för de olika 

framgångsfaktorerna? 
• Ta fram modell och direktiv för mål och riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsen gav den 3 maj 2012, § 170, allmänna utskottet i uppdrag att ta 
fram förslag till mall, planera för en processdag, ta fram material från andra 
kommuner samt beakta förslag från Ingalill Fahlström (MP), vilket innebär: 
 
• En processgrupp utses som ska arbeta område för område 
• En målsättning per område ska formuleras och arbeta med uppföljning enligt 

en GAS-skala (Goal Attainment Scaling, d v s måluppfyllelseskala).  
• En handlingsplan per område tas fram och slutligen tas en övergripande 

målsättning fram utifrån dessa mål och planer. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 238 forts. 
 
Fullmäktigeberedningens förslag är att den viktigaste frågan för Ljusdals 
kommuns utveckling är: 
 
”Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet - trygghet 
-  välfärd?” 
 
Genom att fokusera på nedanstående tio framgångsfaktorer kan vi skapa en 
hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet – trygghet - välfärd: 
 
• Fler arbetstillfällen 
• Höja utbildningsnivån 
• Bra infrastruktur/bra kommunikationer 
• Attraktiva boenden 
• Rikt kulturutbud 
• Brett fritidsutbud 
• God offentlig service 
• Aktivt miljömålsarbete 
• Natur och livsmiljö 
• Mångfald  

 
Kommunchefen föreslår att man grupperar framgångsfaktorerna. De tre första är 
förutsättningar för att människor ska KUNNA bo och arbeta i kommunen. Om de 
tre första är uppfyllda är övriga sju faktorer förutsättningar för att människor ska 
VILJA bo här där god offentlig service kan fungera som ett ”kitt” mellan de 
första tre och övriga. 
 
 
Målet är ett hållbart Ljusdals kommun med hög livskvalitet – trygghet –välfärd 
och färre invånare innebär att vi får ett mindre hållbart samhälle med sämre 
service och försämrad näringslivsutveckling.  
 
Färre invånare är det enskilt största hotet mot en hållbar samhällsutveckling med 
hög livskvalitet - trygghet och välfärd. 
 
Trots detta kan vi ändå inte sätta målet fler invånare utan det är på arbetstillfällen 
och utbildning som vi måste fokusera. 
 
De tre första framgångsfaktorerna kan ingå i en lokal utvecklingsstrategi (LUS): 
 
Lokal utvecklingsstrategi 2013-2020 
 
 
 
 Diarienummer 
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   KS 0321/11 
 
§ 238 forts. 
 
 
Infrastruktur/kommunikation Skapar förutsättningar för företag 
 Skapar förutsättningar för arbetsmarknad 
 Skapar förutsättningar för utbildning 
  
Utbildningsnivå  Skapar förutsättningar för företag  
 Skapar förutsättningar för arbetsmarknad 
  
Arbetstillfällen Skapar förutsättningar för att kunna bo i 
Ljusdal 
 
 
Allmänna utskottet beslutade 26 juni 2012, § 102 att kommunchefen får i uppdrag 
att göra en skrivelse till kommunstyrelsen grundad på diskussionerna under 
sammanträdet. 
 
Kommunchefen har 30 juni 2012 gjort en skrivelse till kommunstyrelsen i 
enlighet med allmänna utskottets (KSAU) beslut. Av skrivelsen framgår bl a att  
 

• KSAU anser att fokus inte ska vara på befolkningsutvecklingen i sig utan 
på antalet arbetstillfällen. Med fler arbetstillfällen kommer 
befolkningsstatistiken att förbättras. 

• KSAU ställer sig frågan om inte färre arbetstillfällen är det enskilt största 
hotet mot en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet- 
välfärd. 

• KSAU anser att fler arbetstillfällen är vägen till framgång. Utifrån 
historiken kommer det inte att vara i den offentliga sektorn som dessa 
arbeten finns utan i det privata näringslivet. Ljusdals kommun, landstinget 
eller statliga myndigheter kommer med största sannolikhet inte att öka 
antalet anställda i Ljusdal. Fokus måste därmed vara på att utveckla det 
lokala näringslivet, möjliggöra för nya företag att starta och etablera sig i 
vår kommun. 

• Genom bra infrastruktur, bra kommunikationer och en höjd 
utbildningsnivå skapas fler arbetstillfällen. Dessa tre framgångsfaktorer är 
förutsättningar för att människor ska kunna bo i Ljusdals kommun. 

• KSAU föreslår att kommunen tar fram en Lokal utvecklingsstrategi 2013-
2020 för infrastruktur/kommunikationer, utbildningsnivå och 
arbetstillfällen. 

• KSAU föreslår att processdagar genomförs som start på arbetet med den 
lokala utvecklingsstrategin, förslagsvis tre hel- eller halvdagar. 

• Övriga framgångsfaktorer anser KSAU är förutsättningar för att människor 
ska vilja bo i kommunen. För dessa framgångsfaktorer tas handlingsplaner 
fram. 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 238 forts. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skrivelse från kommunchefen 30 juni 2012  
Allmänna utskottets protokoll 26 juni 2012, § 102 
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2012 § 98 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 84 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 170 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): En tvärpolitisk grupp bildas tillsammans med Närljus, 
Arbetsförmedlingen, utbildningsförvaltningen samt övriga organisationer inom 
Ljusdals kommun som kan ha något att tillföra i arbetet för skapandet av fler 
arbetstillfällen i kommunen. Gruppen ska gemensamt samordna arbetet för att 
därigenom kunna nå maximalt resultat. 
 
Ärendet ajourneras. 
 
Karin Jansson (MP): Kommunstyrelsen uppdrar åt allmänna utskottet att påbörja 
arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi 2013-2020 och att samordna 
detta med visionsarbetet och kommunens remissvar på regional 
utvecklingsstrategi. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag att ta fram en lokal utvecklingsstrategi 2013-2020 för infrastuktur/ 
kommunikationer, utbildningsnivå och arbetstillfällen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag att genomföra processdagar som start på arbetet med den lokala 
utvecklingsstrategin, förslagsvis tre hel- eller halvdagar. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Norèus 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
tilläggsyrkande.  Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, KSAU, Kommunchefen 
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 Diarienummer 
   KS 0256/12 
 
§ 239 
 
Remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län 2013-
2015 med utblick mot 2025 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Förslag till yttrande godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. Till följd av denna är 
landstinget Gävleborg numera kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län. Inom 
ramen för detta har ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram utarbetats. 
Under arbetet med att ta fram detta förslag har samråd skett med bl a länets 
kommuner. Förslaget har den 25 maj sänts på remiss. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 3 juli lämnat förslag till yttrande. Av 
yttrandet framgår att Ljusdals kommun delar förslagets beskrivning av kollektiv-
trafikens viktiga roll för regionens framtida utveckling. Kommunen ser 
programmet som ett dokument tillkommet under relativt begränsad tid och som 
till stor del består av en beskrivning av de förutsättningar som gäller. Mot denna 
bakgrund förväntar vi oss att dokumentet efter hand kommer att utvecklas till att 
ha ett mer visionärt innehåll som kan svara mot de ambitioner som finns bland 
annat i form av fördubblat resande och en kollektivtrafik tillgänglig för alla. 
 
I huvudsak delas de mål som anges i dokumentet.  
 
Några särskilda synpunkter tas upp i yttrandet: 
 

• Under avsnittet Gävleborgs strategiska val hävisas beträffande trafikens  
 basutbud till SCBs tätortsbegrepp. Vi anser att detta inte kan användas som  
 definitiv avgränsning. Många orter har invånarantal som är högre än de  
 200 som gäller för SCBs definition, men utspridda på en något större  
 geografisk yta. Detta måste beaktas i sammanhanget. 

 
• För att tillgodose kraven på likställighet och för att ytterligare öka  
 tillgängligheten till kollektivtrafiken anser Ljusdals kommun att  
 länskortsgiltighet för SJs snabbtåg skall gälla på Norra Stambanan på  
 samma sätt som det nu gör på Ostkustbanan. 

 
• Kommunen välkomnar beskedet att det nya biljettsystemet kommer att  
 introduceras i vårt län under andra kvartalet 2013 och de möjligheter detta  
 medför. 
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 Diarienummer 
   KS 0256/12 
 
§ 239 forts. 
 
 
• Den ambition som uttrycks gällande förbättrade former för information vid  

 störningar framstår som angelägen, och är ett viktigt medel för att nå ökad  
 kundnöjdhet. 

 
• Ljusdals kommun förordar att det i trafikförsörjningsprogrammet på ett  

 tydligt sätt påtalas att det finns ett starkt motstånd inom regionen mot de  
 eventuella planer som finns inom Trafikverket att ersätta regional  
 persontågtrafik med buss för att frigöra kapacitet för andra  

 järnvägstransporter. 
 
• Under punkt 6.7 förutsätter vi att minst 40% fossilfri energi avses. 
 
• Kommunen vill även påpeka att en form av stadstrafik/tätortstrafik bedrivs 

inom Ljusdals centralort, vilket inte omnämns i programmet. 
 
• Beträffande utvecklingsmöjligheter ser kommunen en stor potential i  
 införande av snabbussar i starka relationer, t ex Ljusdal-Hudiksvall, som  
 komplement till ordinarie utbud. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juli 2012  
Missiv från Landstinget Gävleborg 25 maj 2012  
Regionalt Trafikförsörjningsprogram, remissversion maj 2012  
 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Förslaget till remissyttrande godkänns. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 240 
 
Framtid, förutsättningar och tidsperspektiv gällande omlastningscentral 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2012, § 204 att kommunen ska avbryta 
planerna med att anlägga en tillfällig terminal vid Smedsgatan och arbeta för en 
permanent lösning, att välja att senarelägga de planer på Östernäs som är 
beroende av en terminalflytt till dess att planerna för ny permanent terminal finns, 
att kommunstyrelsen ska få en redogörelse för de samtal som förts med Region 
Gävleborg och Trafikverket, att kommunstyrelsen fortlöpande ska få information 
om hur arbetet med infrastrukturlösningar fortskrider samt att kommunstyrelsen 
vid sitt sammanträde i augusti ska bjuda in bioenergi- och logistiknätverket Bilof 
för att få en presentation av nätverket, framtidsplaner och deras uppfattning om 
omlastningsterminal. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Carl-Eric Lindquist, Jonas Olinder, och 
Stefan Karlsson från Bilof. Dessutom medverkar Agneta Niklason som 
representant för Trätåg. 
 
-  Bilof vill verka för en terminallösning, placeringen av den spelar mindre roll.  
 Nätverket vill samla alla intressenter som vill vara med på samma plats. 
 
-  Bilof informerar om det outnyttjade bränsle i form av grenar och toppar  
 som finns i kommunen. Visionen är att inom tre år leverera tio tåg med  
 bioenergibränsle i veckan. Inom 10-15 år kan det handla om 150-200  
 arbetstillfällen i kommunen. 
 
-  Trätåg har påbörjat en förstudie för omlastningsterminal i Kläppa. Trätåg vill 

där ha en permanent terminallösning. Den ska byggas och bekostas av företaget 
själva. 15-20 miljoner kronor är en normal kostnad för en omlastningsterminal. 
Utöver detta finns det enligt företaget även möjlighet att inom området anlägga 
ett öppet lastningsspår. Förstudiearbetet har avbrutits efter kommunstyrelsens 
beslut den 13 juni.  

 
-  Trätåg ställer sig inte negativa till planerna på en kombiterminal på Bränta eller 

annan plats, De båda planerna skulle kunna planeras parallellt. Trätåg kan även 
tänka sig att göra en del av terminalen i Kläppa som en öppen del, som  
skulle kunna ge en möjlighet för Bilof att starta sin verksamhet. Trätåg 
bekostar i sådana fall inte en sådan lösning, företaget vill inte vara hyresvärd. 

 
Beslutsexpediering: Akt 
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§ 241 
 
Information om hur omsorgsnämnden arbetar med att få sin budget i 
balans 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Omsorgsnämndens kommande analys över orsakerna till underskotten  
 inom äldreomsorg och hemtjänst ska delges kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämndens verksamhetsområde visar i helårsprognos per den 30 april 
2012 ett befarat underskott på -5 318 tkr. Kommunstyrelsen har därför begärt att 
en handlingsplan redovisas för att visa hur de befarade underskottet skall 
minimeras. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Omsorgsnämnden har ett ansvar för personer med de största behoven av hjälp och 
skydd från samhället. Nämnden har under mer än 10 års tid arbetat med att 
effektivisera och minska kostnader, främst har stora förändringar skett inom 
äldre- och handikappomsorgen. Som exempel kan nämnas att äldreomsorgen gått 
från att vara en av de dyrare i landet jämfört med standardkostnad, till att nu vara 
en kommun som ligger ungefär på standardkostnad. 
 
Samtidigt som detta skett har nämndens kunder fått andra behov, vi har idag fler 
yngre med olika sjukdomar t.ex. demens, parkinson, stroke m m. Dessa personer 
behöver andra insatser än de kunder som traditionellt tillhört äldreomsorgen. 
Handikappomsorgen har fler kunder med stora och omfattande behov men som 
trots detta av försäkringskassan inte blir beviljade personligassistans eller blir 
beviljad för få timmar för att de ska täcka behoven.  
 
Den största förändringen har skett inom individ- och familjeomsorgens område. 
Sedan ett antal år har fler behövt försörjningsstöd, trots flera olika åtgärder från 
kommunen är kostnaderna höga.  Det målmedvetna arbete som omsorgs-
förvaltningen lagt ner på att dessa personer har lett till att de kunnat erbjudas 
OSA-anställning, nystartsjobb eller instegsjobb, detta har i sin tur lett till att 
personerna blivit anställda och därmed kan de betala skatt, var inskrivna i a-kassa 
mm. Gruppen sjukskrivna med intyg som saknar sjukpenning ligger på ungefär 
samma nivå som det har varit sedan ändringarna i socialförsäkringen gjordes. När 
det gäller gruppen språkhinder eller ej sfi-klara (svenska för invandare) varierar  
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§ 241 forts. 
 
den gruppen över tid men ligger ungefär på 10% av de med försörjningsstöd  
( samma nivå som sjukskrivna utan ersättning). 
 
 Vuxenärenden för personer som vanligen har missbruksproblem visar att antal 
ärenden 2011/12 ökat med 68 procent jämfört med motsvarande tid 2010/11. 
Förklaringar till ökningen är en ökning av polisanmälningar men torde också bero 
på en ökning av enskilda som själva söker behandling eftersom beroendecentrum 
har öppnat. Ärenden under första kvartalet kommer oftast från polisen (46 
procent) men enskilda söker också på eget initiativ (22 procent). Orsaken till en 
anmälan är till stor del personens eget missbruk, både alkohol- narkotika eller 
blandmissbruk. Polisen anmäler alla omhändertaganden enligt LOB (Lagen om 
omhändertagande av berusade personer), SMADIT (Samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken), misstanke om trafiknykterhetsbrott samt analysbesked. 
 
För barn- och unga har antalet familjer och barn som behöver insatser ökat och i 
år är antalet ärenden 59 procent högre 2011/12 (264) än för samma tid 2010/11 
(166). Ökningen märks framför allt i anmälningar där orsaken anges vara 
föräldrarnas egna problem, vilka i det närmaste fördubblats. En ökande orsak är 
relationsproblem i familjen (barn), liksom skolsociala problem (ungdom) och eget 
missbruk (ungdom). 
 
Handlingsplan 
 
För att kunna åstadkomma en budget i balans vid årsskiftet behöver samtliga 
verksamheter göra besparingar. Generellt gäller att vara restriktiv med att använda 
vikarier, främst i äldre- och handikappomsorg, inköp och deltagande i utbild-
ningar skall noga bedömas i varje ärende .  Äldreomsorgen som omsluter 60 % av 
OF:s budget skall minska sina kostnader med drygt 3 milj. de görs främst genom 
att använda vikarier i mindre omfattning, dessutom beräknas att en hyresreduktion 
kommer från Ljusdalshem AB i slutet av året. Handikappomsorgen skall spara 
knappt 900 tkr genom att köpt plats upphör, avlösarservice upphör samt att 
enhetschefs är tjänstledig på deltid utan vikarie. Individ- och familjeomsorg är de 
som kommer att ha svårast att spara knappat 800 tkr med tanke på deras situation, 
ändå behöver de vara så restriktiva de kan enligt de generella krav som gäller. För 
ledning och administration kommer besparingar att göras genom tjänstledighet 
hos biståndsbedömare som inte ersätts med vikarie, samt att vara restriktiv med 
användande av konsulter. Arbetsmarknadsenheten kommer att avyttra fordon 
motsvarande summan. Hantverkargården kommer att minska sin personal 
motsvarande deras besparingskrav. 
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Nämnd  1 105  0%  15 
Ledning och admin  13 621  3%  180 

Färdtjänst, glesbygdsservice  3 000  1%  40 
IFO  57 133   14%  756 
Handikappomsorg ex Hvg  67 058  17%  887 
Hantverkargården  9 502  2%  126 
Äldreomsorg  240 938  60%  3 188 

AME  9 539  2%   126  
Totalt  401 895    0 
Totalt att spara  5 318  1,32%  

 
 
Kommunstyrelsen har också önskat få en uppföljning av de punkter som 
redovisades hösten 2011 vid den hearing som omsorgsnämnden var inbjuden till. 
 
1. Avslut på konsultstöd till familjehem. Vid behov skall istället IFOs personal gå in 
som stöd till dessa familjehem.  
 
När det gäller konsultstöd till familjehem så har vi lyckats bäst, men har 
åtminstone ett ärende där inte vi klarar att ge det stöd familjehemmet behöver, i 
övrigt planeras för att det skall gå att klara detta själv. Viktigt att poängtera är att 
det kan vara en kortsiktig lösning då risken är att våra socialsekreterare inte kan 
prioritera sitt utredningsarbete och därmed riskerar att stress bidrar till att fler bli 
sjukskrivna. 
 
2. Projektet ”Arbete och framtid” bidrar genom OSA anställningar till att färre 
personer är beroende av försörjningsstöd, vilket minskar kostnaderna på det kontot.  
 
Projektet Arbete och Framtid har lett till att färre personer är arbetslösa och att 
färre personer får försörjningsstöd. Trots detta ökar kostnaderna vilket tyder på att 
familjerna är större och att personer som tidigare delvis var försörjda av andra 
system inte är detta längre. Flera personer har också fått  sanerade elskulder och 
boendekostnader för personer där IFO står för kontraktet. 
 
UNIK-arbetet pågår och som gör skillnad i människornas liv. Här pågår samtal 
om att göra ett socialt företag av en del av UNIK. Vilket i så fall kommer att 
innebära att några av UNIK deltagarna följer med över. 
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Nedan redovisas i en tabell att olika anställningar ofta blir dyrare för omsorgs-
förvaltningen men bidrar till kommunen genom att personerna kan betala skatt och 
vara medlem i a-kassa vilket vid eventuell senare arbetslöshet ger möjlighet till egen 
försörjning. 
 
Anställnings- 
form 

Nuvarande 
kostnad 

Försörjnings-
stöd tidigare 

Diff per 
månad 

Diff helår 

Nystartsjobb  156 147  92 100  64 047  768 559 
Trygghetsanställ-
ning 

 3 299  13 500  -10 201  -122 414 

Utvecklings-
anställning 

 4 718  4 100  618  7 416 

OSA-anställning  113 305  115 305   4    -23 940 
Nystartsjobb  173 510  89 655  83 855  1 006 254 
Utvecklings-
anställning 

 10 953  6 400  4 553  54 636 

     1 690 511 
Total 
lön 

 Kommunal 
skatt 

 Inbetald 
skatt 

Arbetsmarknads-
insatser IFO 

 2 780 280 22,14%   615 554 

Arbete och 
framtid 

 6 413 520 22,14%   1 419 963 

     2 035 507 
 
 
 
3 Beroendemottagningen ordnar stödgrupper och vård istället för att skicka kunderna 
till externa  placeringar och köpa tjänster.  
 
Vuxenenheten har sedan beroendemottagningen kom till fått en stor mängd nya 
ärenden. Det är i många fall helt nya ärenden dvs. personer som inte är kända av 
oss sedan tidigare. 
 
Målet är att minska placeringar på institution så långt det är möjligt, ändå krävs 
till en del placeringar, då det varit fara för personens liv eller hälsa. Grunden är att 
i klara av behandling i öppenvård. 
 
Under augusti 2012 tillsätts en fältsekreterartjänst som skall arbeta med att på 
hemmaplan stärka de personer som varit i behandling. Det kan vara stöd av olika 
slag som syftar till att de bibehåller nykterheten och att vi inte riskerar mer 
kostnader. 
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Rapport projektet ”Arbete och Framtid” Genomförda aktiviteter tom 4 maj 
2012  
 
• 11 personer har anställts i OSA ( 5 pers 26 aug. 2012) 
• 20 personer har anställts i Nystartsjobb ( 2 pers 26 aug. 2012) 
• 3 personer har utvecklingsanställning, 1 person har instegsjobb, 1 person har  
   trygghetsanställning. 
 
Samtliga anställningar går under BEA-avtalet vilket används i 
arbetsmarknadsåtgärder och har syftet att mildra arbetslöshet. 
 
Fördelningen arbetsområde: 18 personer finns inom vård o omsorg, 8 personer 
inom underhåll/ teknik samt 8 personer inom service. 
 
Fördelningen kön: 16 kvinnor och 20 män samtliga mellan 26-63 år 
 
Verksamheterna och samverkan med andra förvaltningar med arbetsuppgifter som 
finns i dagsläget är bland annat Källbacka serveringen, Omigen, Skogslag 1 och 
Skogslag 2, Stenegård, Vaktmästeri, Riokompaniet, Bilpool, Bilverkstad, Systuga, 
Grönyteskötsel, Skolbespisning, Barnomsorg, Städ, Äldreomsorg, Skolvakt-
mästare och Byalag i Kårböle. 
 
För närvarande har inte Arbetsmarknadsenheten några avtal med Arbets-
förmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder utan samverkan sker på 
individ nivå.  
 
Individ och Familjeomsorgen är med och finansierar delar av lönen för 13 
personer inom Arbetsmarknadsenheten 
 
De extra medel 2012 som har tillsatts till ett nytt skogslag vilket startade 2012 04 
har 1 skoglig arbetsledare samt 5 huggare/röjare.  
 
Utbildning har skett genom Naturbruksgymnasiet med motorsågskörkort A+B 
samt A–kort på uppdrag av Arbetsmarknadsenheten. Arbetsobjekten erhålls av 
Mellanskog och arbetslaget är endast på kommunens skogar och med röjningar. 
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Rapport UNIK  
Nuläge:juni 
 
Under juni månad har 26 personer varit inskrivna i verksamheten varav 12st ute 
på praktik. 
 
Hittills har sammanlagt 177 personer varit inskrivna i verksamheten. 
Av dessa har 91 personer i dag egen/delvis egen försörjning, 
37 personer har fått arbete, (sommarjobb inkluderas). 
51 personer har börjat studera alt. aktivitet via AF. 
1 person har fått LSS beslut 
 
Omsorgsnämnden har i juni beslutat att tidsbegränsa anställningarna inom 
arbetsmarknadsenheten (t e x OSA, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, 
nystartstjobb) till max 12 månader för personer som anställs inom enheten inom 
BEA-avtalet i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 242 
 
Antagande av utredningsdirektiv "Förutsättningar gemensam 
avfallshantering i Hälsingland" 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Utredningsdirektiven för utredning av förutsättningar för en gemensam  
 avfallshantering i Hälsingland godkänns med följande tillägg: 
 

• Tillför miljö och klimat som egen punkt under steg 2 i 
utredningsdirektivet 

• Tillför miljö och klimat som egen punkt under steg 6 i utredningens 
direktiv 

• Lägg till ”och policies” sist i steg 5 
 
Sammanfattning  
 
Samarbetsorganet Avfall Hälsingland avser att under 2012 utreda förutsätt-
ningarna till gemensam avfallshantering i Hälsingland. Utredningen har stöd i 
den politiskt fastställda överenskommelsen mellan deltagande renhållare i länet. 
 
Anledningen till att styrgruppen nu vänder sig till politiken med förslag om att 
utreda förutsättningarna för och tänkbara konsekvenser av en gemensam 
avfallshantering är främst följande: 
 

1. Den kommunala avfallshanteringen står inför stora utmaningar under de 
kommande åren med hantering av nationella miljömål, exempelvis 
sannolika krav på utsortering av matavfall för biogasproduktion, 
utveckling av återanvändning, återvinning och säkerställande av 
kompetensförsörjning. 

2. Det pågår en utredning om det framtida ansvaret för insamling av 
förpacknings- och tidningsmaterial, producentansvarets konstruktion och 
omfattning samt styrmedel för att nå nationella miljömål, vilket kan få 
stora konsekvenser för den kommande avfallshanteringen. 

3. Det är en tydlig trend i den kommunala avfallshanteringen att samverka 
över kommungränserna. I vårt län är Gästrike återvinnare ett gott 
exempel på en lyckad samverkanslösning i form av ett kommunal-
förbund. Exempelvis blir man en starkare aktör på marknaden och 
informationsverksamheten kan bli effektivare då den får mer resurser. 

4. Undantagsreglerna i LOU, baserat på EU-domstolens så kallade Teckal-
kriterier kommer att permanentas, vilket skapar möjligheter att 
exempelvis nyttja egna behandlingsresurser för avfall på ett enklare sätt 
utan upphandling. Undantag ska gälla både kommunala bolag och 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Undantagen gäller 
också omvänt, d v s om bolaget anskaffar tjänster från sina ägare. 
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§ 242 forts. 
 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Ljusdal Renhållning AB över 
förslaget. Styrelsen i Ljusdal Energiföretag har diskuterat förslaget till utredning 
och tillskyndar att den görs. Man har dock klargjort att man anser att en 
förutsättning är att samtliga kommuner i Hälsingland vill att utredningen ska 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 28 juni 2012  
Skrivelse från Avfall Hälsingland inkommen 1 juni 2012  
 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Tillför miljö och klimat som egen punkt under steg 2 i 
utredningsdirektivet. Tillför miljö och klimat som egen punkt under steg 6 i 
utredningens direktiv. Lägg till ”och policies” sist i steg 5. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till yttrande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
tilläggsyrkande gällande steg 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
tilläggsyrkande gällande steg 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
tilläggsyrkande gällande steg 5. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Avfall Hälsingland  
Ljusdal Renhållning AB fk 
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   KS 0222/12 
 
§ 243 
 
Ansökan från Los Idrottsförening om kommunalt stöd till renovering av 
samlingslokalen Nickelvallen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. 58 902 kronor anvisas från överskottet på Investeringsbidraget till 

samlingslokaler och  resterande summa 126 748 kronor anslås till projektet 
från kommunstyrelsens konto till förfogande.  
 

2. Nickelvallen i Los ska ingå i gruppen av kommunen godkända 
samlingslokaler. 

 
3. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2012. 
 
 
Sammanfattning 
  
Los idrottsförening ansöker om kommunalt stöd till att renovera samlingslokalen 
vid Nickelvallens idrottsplats.  
 
Idag finns ingen samlingslokal i Los som tillhör familjen godkända 
samlingslokaler, vilka erhåller driftbidrag samt har möjlighet att ansöka om 
investeringsbidrag för renoveringar. Tidigare ingick Folkets Hus i den familjen 
men sedan den angreps av mögelsvamp för några år sedan så har det inte funnits 
någon godkänd samlingslokal i Los. Los Kyrka och gymnastiksalen på skolan är 
de enda två lokaler som finns tillgängliga för arrangemang med mer än 50 
personer. Ingen av dessa lokaler är anpassade för musikaftnar, dans eller annan 
kulturell verksamhet. Ljusdals kommun har idag 24 godkända samlingslokaler 
geografiskt spridda i kommunen.  
 
Los IF ansöker därför om kommunalt stöd för att renovera serveringslokalen på 
Nickelvallen och bygga till en scen så att musiker och instrument ska kunna få 
plats. Med hjälp av byggnadsteknisk expertis har man upprättat en kalkyl som 
slutar på 180 000 kronor. Dessutom anhåller man om att kommunstyrelsen svarar 
för de bygglovskostnader som tillkommer. Enligt uppgift från byggenheten skulle 
de uppgå till 5 650 kronor. 
 
I budgeten hos fritidsenheten finns det 2012 ett överskott till investeringar av 
samlingslokaler på 58 902 kronor. Färre ansökningar har inkommit, vilket är 
orsaken till överskottet. Dessa pengar och om kommunstyrelsen anvisar 
resterande 126 748 kronor skulle innebära att Losbygden skulle få tillbaka en 
fungerande samlingslokal. 
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§ 243 forts. 
 
 
Om kommunstyrelsen ställer sig positiv bör man samtidigt besluta om att denna 
lokal ingår i familjen för godkända samlingslokaler som kan söka kommunalt 
driftbidrag och investeringsbidrag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 145 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 maj 2012 
Ansökan från Loos Idrottsförening 2 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Loos Idrottsförening 
Fritidsenheten fk 
Ekonomienheten 
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   KS 0254/12 
 
§ 244 
 
Svar på remiss avseende översyn av affärs- och samverkansmodell i 
geodatasamverkan 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Remissvaret godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
 
Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, har skickat en remiss om affärs- och 
samverkansmodell i Geodatasamverkan. Ljusdals kommun är med som en part i 
samverkan sedan januari 2012, vilket innebär att kommunen mot en avgift får 
tillgång till en mängd kartmaterial från flera myndigheter med geografisk 
information, bland andra Lantmäteriet. 
 
Geodatasamverkan har i syfte att skapa en infrastruktur för utbyte av geografiska 
data i Sverige. 
 
Remissvaren utgör underlag till förslag för beslut vid partssammanträde i oktober 
2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 147 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2012  
Remissen översyn av affärs- och samverkansmodell 
Bilagor samverkan- och affärsmodell 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lantmäteriet (undertecknat svar) 
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 Diarienummer 
   KS 0262/12 
 
§ 245 
 
Begäran om pengar till möbler för fritidsgården Kåken i Färila 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får använda 60 000 kronor ur 

kommunstyrelsens egna kapital för inköp av möbler till fritidsgården Kåken i 
Färila. 
 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har förvärvat och renoverat den så kallade Hofréus fastighet i 
Färila till förmån för skol- och fritidsgårdsverksamhet. Verksamheterna beräknas 
starta i samband med skolstarten höstterminen 2012. Samhällsutvecklings-
förvaltningen önskar därför få utnyttja del av kommunstyrelsens egna kapital till 
inköp att möbler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 130 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Annelie Wallberg (S) och Leif Hansen 
(SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0235/12 
 
§ 246 
 
Kostnader för stormen Dagmar 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enheterna Gata/park, Fritid och Fastighet har under 2011 och 2012 drabbats av 
oförutsedda kostnader för reparationer och röjningar i samband med stormen 
Dagmar. Dessa kostnader inryms inte i den ordinarie budgeten. När det gäller 
Räddningstjänsten så ingår dessa merkostnader i deras uppdrag och därför begärs 
i nuläget inte någon kompensation för dem. 
 
Om samhällsutvecklingsförvaltningen inte får täckning för dessa merkostnader så 
måste enheterna själva bära kostnaderna, vilket kommer att påverka den ordinarie 
verksamheten på olika sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens protokoll 15 maj 2012, § 101 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 maj 2012 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Samhällsutvecklingsutskottet fk 
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
 
§ 247 
 
Detaljplan för del av Kläppa 27:1 med flera "Kläppa industriområde" - 
beslut om antagande 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för del av Kläppa 27:1 med flera antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kläppa industriområde ligger i den östra delen av Ljusdals tätort. Stora delar av 
området är idag exploaterat och inrymmer småindustri och handel. Viss 
bostadsbebyggelse finns inom och i anslutning till området. Området omges av 
några större vägar: riksvägen i norr, Hybovägen i söder samt Smedgatan och 
Godtemplarvägen i väster och öster.  
 
Planens syfte är att ändra markanvändningen av ett vägreservat från år 1979 till 
småindustri och handel och därmed möjliggöra nyetableringar och utvidgningar 
av befintliga verksamheter, samt att förbättra trafiksituationen i området.  
 
Planen har varit föremål för två samråd under 2009 och 2010, samt utställd för 
granskning under december 2011 och antagits av kommunfullmäktige i mars 
2011. Antagandebeslutet överklagades av berörda sakägare och beslutet hävdes av 
Mark- och miljödomstolen i januari 2012. Planförslaget har därefter reviderats i 
början av 2012 och åter ställts ut för granskning i maj. Under utställningstiden har 
åtta yttranden inkommit från länsstyrelsen, Trafikverket, Svenska Kraftnät, 
Vattenfall AB och fyra fastighetsägare. Vissa ändringar har skett till följd av 
yttrandena och planförslaget kan i och med detta överlämnas för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 132 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2012 
Antagandehandlingar 31 maj 2012  
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras. 
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
  
§ 247 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta detaljplanen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0562/11 
 
§ 248 
 
Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera - beslut om 
antagande 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera antas. 

 
 

Sammanfattning  
 
Planområdet är beläget nordväst om Letssjön, mellan byarna Letsbo och Hedsta. 
 
Den för området gällande detaljplanen vann laga kraft den 4 mars 2011. Planen 
syftade till att möjliggöra 12 nya tomter för fritidshus, VA- anläggning och gator. 
VA- anläggningarna har därefter genomförts av exploatören och väganslutningen 
till riksväg 83 har förbättrats.  
 
Byggrätten för bostäderna reglerades i detaljplanen till att endast omfatta 90 kvm 
inom respektive tomt med komplementbyggnader, såsom garage och uthus 
inräknade. På förfrågan från exploatören har samhällsutvecklingsutskottet beviljat 
och samhällsutvecklingsförvaltningen genomfört en ändring av detaljplanen, i 
syfte att utöka bestämmelserna gällande byggrätten till 130 kvm inklusive 
komplementbyggnader.  
 
Ändringen av detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har 
varit föremål för samråd under april/maj 2012. Under samrådstiden har 
länsstyrelsen, Trafikverket och Länsmuseet yttrat sig utan någon erinran. 
Ändringen av detaljplanen kan därför överlämnas för beslut om antagande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 131 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 maj 2012 
Antagandehandlingar  
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 249 
 
Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan 

genomförs omgående i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 

 
2. Pengar för projektering, 850 000 kronor, anslås från kommunstyrelsens 

investeringsutrymme. 
 
Sammanfattning 
 
Dåvarande rektor för Gärdeåsskolan skrev i en framställan daterad den 8 augusti 
2011 att en om- och tillbyggnad av H-huset borde göras snarast.  
 
År 2000 flyttade fritids in på Gärdeåsskolan och samlad skoldag infördes. Detta 
gav en årlig besparing på minskade hyror med 890 000 kronor, städ 350 000 
kronor samt skolskjutsar -  tillsammans en årlig besparing på minst 1,5 miljoner 
kronor. För att klara detta anpassades DE-husen till det nya behovet. I H-huset 
gjordes bara en del mindre anpassningar. Sammanlagt gjordes om- och 
tillbyggnader för 5 miljoner kronor. 
 
Skolan har nu en klass i varje årskurs och om två år är det cirka 30 elever i 
samtliga klasser. I H-huset har det varit så i några år. Det betyder att där finns en 
fritidsverksamhet med en volym på cirka 75-80 barn. Huset nyttjas från sex på 
morgonen till halvsju på kvällen, fritidsbarnen äter frukost i studiehallen på 
morgonen. 
 
Huset som byggdes i början av 70-talet är inte alls anpassat till dagens verksamhet 
och krav. Ventilationen är otillräcklig, vilket leder till trötta barn och därmed 
sämre resultat. Omklädningsrummen är alldeles för små för att klara kläder för 
både skola och fritids. De trånga kapprummen skapar också en hel del problem 
och konflikter mellan barnen. Det finns i dag bara en handikappanpassad toalett i 
hela huset och det saknas dusch. Kapprum för personalen saknas också. 
 
Grupprummen är för få för att kunna bedriva den individualisering som krävs. 
Skolan har idag 30 % invandrarelever som kräver särskild språkträning. 
 
Därför ansåg dåvarande rektor att en om- och tillbyggnad behövde göras snarast. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 april 2012 togs beslut om att 
denna fråga skulle tas upp i nämnden i maj månad. 
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 249 forts. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens fastighetsenhet skriver i sitt yttrande att den 
totala ombyggnaden är beräknad till mellan 9-10 miljoner kronor och 
projekteringen är beräknad till 850 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 138 
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 26 april 2012 
Rektors skrivelse 8 augusti 2011 
Fastighetsenhetens skrivelse 8 augusti 2011 
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Marie-Louise 
Hellström (M): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Utbildningsnämnden 
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 Diarienummer 
   KS 0441/11 
 
§ 250 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Destination Ljusdal 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en 
utredning görs för att möjliggöra en satsning där kommunen tillsammans med 
övriga näringslivet marknadsför sig i en ”Ljusdals kommun kampanj”, exempelvis 
på Stockholms central. 
 
Kommunchefen har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till Närljus för yttrande. 
 
Närljus ser positivt på motionen. 2007 genomfördes en sådan kampanj på 
Stockholms central. En sådan marknadsföringskampanj kostar cirka 1 miljon 
kronor, pengar som Närljus i dag inte har och som Region Gävleborg idag inte 
beviljar pengar till om man inte går ihop regionalt. 
 
Men eftersom Närljus uppdrag från och med den 1 januari 2010 är att 
marknadsföra Ljusdals kommun så letar man alternativa platser för detta. En av 
dessa är på det nätverk som stiftelsen nu är medlem i och där de varje vecka 
marknadsför kommunen i ett företagsnätverk i Mälardalen. Där ser Närljus stora 
möjligheter att hitta företag som kan tänkas etablera verksamhet i vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att Närljus är positiv till 
att marknadsföra Ljusdals kommun på exempelvis Stockholms central. En 
marknadsföringskampanj med motsvarande innehåll som tidigare genomförd 
kampanj kostar cirka 1 miljon kronor. I dagsläget finns det dock inte pengar 
avsatta till en sådan aktivitet. Möjligheten finns att hos Region Gävleborg, 
tillsammans med länets andra kommuner, söka medel för att genomföra en 
gemensam kampanj. 
 
Närljus marknadsför för närvarande Ljusdals kommun i ett företagsnätverk i 
Mälardalen. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
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 Diarienummer 
   KS 0441/11 
 
§ 250 forts. 
 
 
Allmänna utskottet föreslår 8 maj 2012, § 74 att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets förslag 8 maj 2012, § 74 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Närljus yttrande 12 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 232 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 1 september 2011 
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Bifall till motionen. 
 
Karin Jansson (MP) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Karin Janssons yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Karin Janssons yrkande, Nej-röst för Helena Brinks m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Karin Janssons yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Helena Brink (C), Ulf Nyman (C), Lars Molin (M) och Marie-Louise Hellström 
(M). 
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 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 251 
 
Motion från Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) gällande Ljusdals 
kommun i nytt ljus 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Motionen avslås. 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommun-
fullmäktige där de vill att kommunfullmäktige beslutar om att utreda förut-
sättningarna för att belysa älvbroarna i Ljusdals kommun. 
 
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att man gärna skulle arbeta mer aktivt med 
ljussättningen av våra största tätorter. Det är något som skulle kunna läggas till i 
den föreslagna gatubelysningspolicy som tagits fram av förvaltningen. Men så 
länge beslut kring gatubelysningens framtid inte behandlats politiskt är det svårt 
att finna utrymmet inom de ekonomiska ramarna för utveckling av belysnings-
miljöerna. 
 
Förvaltningen skriver också att Trafikverket planerar att måla älvbron i Ljusdal 
och i samband med detta har förvaltningen bjudit in Trafikverket till en dialog om 
ljussättningen av bron, en dialog som kanske kan utökas till att även beröra 
broarna i Färila och Järvsö. För att möjlighet ska finnas till ett givande samråd 
anser förvaltningen att det vore det bra om kommunfullmäktige tagit beslut i 
frågan och även avsatt medel till belysningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser slutligen att det vore positivt om 
kommunfullmäktige beslutar om att utreda förutsättningarna till att belysa 
älvbroarna inom Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är en intressant 
motion som det känns spännande att få utredd utifrån perspektiv som att 
utomhusbelysning kan vara orienterande, säkerhetshöjande och konstnärlig 
samtidigt. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 38 att motionen bifalles. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 251 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 38 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 11 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 236 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion från Malin Ängerå och Kristina Michelson (S) 23 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Jonny Mill (SRD) och Karin 
Jansson (MP): Motionen ska avslås. 
 
Markus Evensson (S) och Annelie Wallberg (S): Motionen ska bifallas. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Markus Evenssons m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat avslå motionen. Se separat omröstningsprotokoll! 
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 Diarienummer 
   KS 0500/11 
 
§ 252 
 
Medborgarförslag gällande Naturskog längs Pilgrimsleden vid Ljusnan 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget ingår i projekt 

”Tillväxtleder”. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag angående bevarande av Naturskog längs med Pilgrimsleden 
vid Ljusnan har lämnats. 
 
Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att det i dagsläget finns många olika typer av 
leder i kommunen. Många av dem är gamla leder och det finns idag ingen utpekad 
huvudman som sköter dem utan de har fått förfalla och växa igen. Det skapas också 
nya leder och där är det byalag och ideella föreningar som är ansvariga. I takt med 
ekonomiska och personella besparingar sköter kommunen idag endast del av 
Ljusnanleden. 
 
Det pågår för närvarande ett projekt ”Tillväxtleder” där man inventerar alla typer av 
leder i Hälsingland. Målet med projektet är att få en samordning och en eventuell 
kommersialisering av lederna i landskapet.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bör ingå i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att frågan om bevarande 
av naturskog efter gamla pilgrimsleder kan ingå vid inventeringen av alla typer av 
leder i projekt ”Tillväxtleder”. 
 
Allmänna utskottet föreslår 8 maj 2012, § 75 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att förslaget ingår i projekt ”Tillväxtleder”. 
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 Diarienummer 
   KS 0500/11 
 
§ 252 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 75 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 24 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 239 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 3 oktober 2011 
 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0346/11 
 
§ 253 
 
Medborgarförslag gällande öppettider för återvinningsstationen 
Åkerslund 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag föreslås att Åkerslunds återvinningscentral ska utöka sina 
öppettider till att gälla även lördagar och söndagar. Förslagsställaren skriver att 
driften av återbruket är skattebaserat varför det borde vara rimligt att man som 
boende utanför centralorten ska kunna nyttja detsamma. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för 
yttrande. 
 
I sitt yttrande skriver renhållningsbolaget att driften av Åkerslund inte är 
skattebaserad, utan betalas via renhållningsavgiften. Återbruket (det vill säga 
OmIgen och UNIK) är däremot en skattefinansierad verksamhet, men den bedrivs 
inte i regi av Ljusdal Renhållning AB. 
 
Under 2007 genomfördes en kundenkät där renhållningen genomgående fick 
mycket gott omdöme. I ett avseende fanns negativa synpunkter; dålig 
tillgänglighet till servicen i glesbygd. Sedan tidigare finns ett system där kunderna 
får beställa hämtning av grovavfall oavsett bostadsort. En gång per månad hämtas 
materialet hemma vid fastigheterna med ett särskilt fordon. Servicen ingår i 
renhållningsavgiften. Bolaget har vidare utökat servicen genom att vår och höst ha 
”mobil återvinningsstation” i Los och Ramsjö. 
 
Ljusdal Renhållning AB har också gjort en enkät till besökarna vid Åkerslund och 
frågat hur man vill att öppettiderna ska se ut. Det finns ingen entydig uppfattning i 
frågan - en del vill ha utökade öppettider på kvällstid, andra föredrar lördagsöppet 
medan vissa vill ha söndagsöppet. Försök har gjorts med lördags- och 
söndagsöppet under sex veckor 2010, men responsen var dålig. Däremot är det 
många besökare under vår- och höstkampanjerna med helgöppet. Torsdagsöppet 
kvällstid är också det välbesökt. 
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 Diarienummer 
   KS 0346/11 
§ 253 forts. 
 
Ljusdal Renhållning AB tvekar inte om att tillgängligheten till återvinnings-
centralerna är viktig. Kommunerna i Hälsingland har bildat en samarbetsorganisa-
tion som heter Avfall Hälsingland. En av frågorna på agendan är just att se över 
tillgängligheterna på våra återvinningscentraler och gärna samordna öppettider, 
skyltning, information, utbildning av personal, upphandlingar av behandling m m. 
 
När det gäller möjligheten att ”hyra en container” så är denna service förknippad 
med tillfällen då man får stora mängder avfall som man inte själv kan transportera 
till ÅVC, till exempel urstädning av dödsbon. Renhållningsbolaget har upphandlat 
en transportservice via en entreprenör, men beställningen sker via Ljusdal 
Renhållning AB. Ändamålet med detta är således ett annat och har ingen direkt 
koppling till öppettiderna. 
 
Renhållningsbolaget avslutar sitt yttrande med att de arbetar med frågan med det 
uttalade målet att öka tillgängligheten vid Åkerslunds ÅVC. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning 
AB hela tiden och på olika sätt arbetar för att skapa ökad tillgänglighet både inom 
kommunen och genom samarbetet med övriga Hälsingekommuner. När det gäller 
öppettider gör man olika försök för att se när det är mest relevant att ha öppet. 
Försök har gjorts med lördags- och söndagsöppet med dålig respons. Speciella 
kampanjer med helgöppet vår och höst har däremot inneburit flitigt besökande, 
likaså öppethållande på torsdagskvällar. Ordföranden förslår därför att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 41 att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6  mars 2012, § 41 
Förslag till beslut 5 januari 2012 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 24 augusti 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 169 
Medborgarförslag 10 juni 2011 
 
Yrkanden 
 
Stig Andersson (V) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stig Anderssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-08-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

56 

 
 Diarienummer 
   KS 0284/11 
 
§ 254 
 
Medborgarförslag gällande ungdomsgård för barn och ungdomar i 
Järvsö 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen förvärvar fastigheten ”gamla Konsum” i Järvsö och att fritidsgården 
Metro flyttas till den förvärvade lokalen. 
 
Kommunfullmäktige skickade i maj 2011 medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det enligt ägaren till 
fastigheten ”gamla Konsum” inte är aktuellt med en försäljning. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom fastigheten 
inte är till salu föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 40 att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 40 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 22 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 143 
Medborgarförslag 10 maj 2011 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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§ 254 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 255 
 
Medborgarförslag gällande utegym 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget om utegym ingår i den 

framtida planeringen av parkområdet vid Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att ett utegym anläggs mittemot Älvvallens 
Idrottsplats i anslutning till den befintliga gång- och cykelvägen runt Kyrksjön.  
 
Kommunchefen har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Medborgarförslaget skickades till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att gång- och cykelvägen runt Kyrksjön har 
visat sig vara en mycket lyckad investering. Många nyttjar redan i dag rundan för 
att motionera och en investering i ett utegym någonstans efter slingan skulle göra 
den ännu mer attraktiv. 
 
Det finns planer på att få slingan klassad som ”Hälsans stig”, ett rikstäckande 
koncept där ett utegym skulle passa in. Det planerade parkområdet vid Östernäs 
som ligger i anslutning till slingan vore en utmärkt placering av utegymmet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och 
föreslår att utegymmet, istället för att ligga vid Älvvallen, bör ingå i planeringen 
av parkområdet vid Östernäs. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslag om 
utegym är mycket intressant och att det är något som andra kommuner provat med 
stor framgång och som genererat stort intresse bland motionärer. 
 
Medborgarförslaget påtalar betydelsen av friskvård utomhus, vilket bör stimuleras 
och uppmuntras. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 44 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att förslaget om utegym ingår i den framtida planeringen av 
parkområdet vid Östernäs 
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§ 255 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 44 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 10 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 241 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 6 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (SRD), 
Marie-Louise Hellström (M) och Harald Noréus (FP): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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