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 Diarienummer 
   KS 0467/08 
 
§ 33 
 
Information om läget med Kvarndammen efter deldom från mark- och 
miljödomstolen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklare Rolf Berg informerar om deldomen som 
kommit från mark- och miljödomstolen gällande utrivning av Kvarndammen i Sillerboån. 
 
Domen innebär att Ljusdals kommun får tillstånd att dels utriva Kvarndammen ned till 
naturlig bottennivå på cirka +126 meter och dels utriva den provisoriska dammen uppströms 
ned till naturlig bottennivå på cirka 126,8 meter. 
 
Bron över Kvarndammen kommer att renoveras för gång- och cykeltrafik och man kommer 
att lämna kvar delar av det tidigare kraftverket så att det fortfarande är möjligt att förstå 
kopplingen mellan dammen och utnyttjandet av vattenkraft och vilken betydelse 
dammen/vattenkraften har haft för kringliggande industribyggnader. Detta är ett av villkoren i 
domen. 
 
Mark- och miljödomstolen har skjutit upp frågan om ersättning till Tallåsens Laxodling AB. 
Frågan ska upp för en slutlig prövning senast tre år efter att arbetet med utrivningen är färdig. 
  
Domen har dock överklagats till mark- och miljööverdomstolen och därför är det ännu osäkert 
vilken betydelse domen får. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0004/15 
 
§ 34 
 
Information om avgångsersättning för Malin Ängerå (S) 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå har den 26 januari 2015 inkommit med ansökan om avgångsersättning enligt 
PBF, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, efter att hennes 
politiska uppdrag upphört den 31 december 2014.   
 
Hennes månadsarvode var vid avgången 30 500 kronor. Avgångsersättningen enligt PBF är 
80 procent av månadsarvodet. Samordning sker enligt PBF, bestämmelser om 
avgångsersättning § 2 moment 3 med övriga förvärvsinkomster. Från samordningen undantas 
2 prisbasbelopp. 
 
Avgångsersättningen har Ljusdals kommun som utbetalare och gäller under ett år. 
 
Malin Ängerå skall varje månad redovisa sin förvärvsinkomst till Ljusdals kommun för 
samordningsberäkning. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0262/11 
 
§ 35 
 
Komplettering av miljökonsekvensbeskrivning med analys av 
energitillförseln gällande konstgräsplan på Älvvallen i Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
1. Den enklare analysen av energitillförseln till Fotbollshall/Konstgräsplan med 

tältöverbyggnad på Älvvallen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har begärt att en miljökonsekvensanalys skall upprättas i samband med 
nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1 i Ljusdal. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 
januari 2015, § 16 beslutades att en enklare analys av energitillförseln till 
Fotbollshall/Konstgräsplan med tältöverbyggnad på Älvvallen skall genomföras. 
 
VD:n för Ljusdals Energi har belyst de fakta som gäller för energitillförseln ur olika 
perspektiv.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 24 februari 2015 
Ljusdals Energi, Analys av energitillförseln i samband med nybyggnad av fotbollshall vid 
Älvvallen i Ljusdal, 6 februari 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 8 januari 2015, § 16 
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 Diarienummer 
   KS 0446/14 
 
§ 36 
 
Förlängning av avtal som sträckte sig till 31 mars gällande 
Hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd. Regnet och HelGe 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förlängningen av avtalet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Riksdagen har beslutat att Gävleborgs län kommer att omfattas av ”Lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län” från och med 1 januari 2015. 
 
Gävleborgs läns landsting och länets kommuner har kommit överens om att de gemensamma 
frågor som idag hanteras av Region Gävleborg och avser mellankommunal verksamhet, och 
således inte omfattas av lag om regionalt utvecklingsansvar ska hanteras i en gemensam 
nämnd. Nämndens verksamhet skulle starta den 1 april 2015, vilket gjorde att avtal gällande 
verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe) måste förlängas i tre månader. 
 
Tidplanen för att starta den gemensamma nämnden har nu senarelagts. Landstinget och 
kommunerna är överens om att det pågående samarbetet förlängs framtill dess den 
gemensamma nämnden inleder sitt arbete, vilket ska vara genomfört senast den 30 juni 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens 4 december 2014, § 297 
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på 
gemensam nämnd 
 
Yrkanden  
 
Örjan Fridner (S): bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0060/15 
 
§ 37 
 
Samverkansavtal gällande gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, RegNet och HelGe mellan 
Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleboargs län 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – 

Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 
Gävleborgs län från och med 1 juni 2015 antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker, 
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting, har 
träffat överenskommelse angående gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – 
Välfärd, RegNet och HelGe från och med den 1 juni 2015 
 
Kommunen har under hösten givits möjlighet att delta i förberedelserna inför inrättandet av 
den gemensamma nämnden och vid dessa möten anslutit sig till regionens liksom övriga 
kommuners gemensamma hållning. 
 
Nytt avtal har inkommit som är ändrat i paragraf 13. Ska förpliktas är ändrat till kan 
erbjudas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd,  
RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län från 
och med 1 april 2015   
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 Diarienummer 
   KS 0109/14 
 
§ 38 
 
Länsgemensamt projekt "Framtidens arkiv" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Ljusdals kommun deltar med övriga kommuner i länet i projektet Framtidens Arkiv. 

Projektägare är Gävle kommun. 
 
2. 105 000 kronor avsätts ur kommunkansliets budget 2015 för ändamålet. 
 
3. För kommande år avsätts medel för projektet i samband med budgetarbetet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Projektet Framtidens Arkiv startades för att lösa problemen med att arkivera och hantera 
digital information i framtiden, med hjälp av en övergripande strategi som tar ett helhetsgrepp 
om juridik, teknik och organisation. 
 
Behoven av digitalt bevarande lösningar kommer att öka. I takt med att fler och fler system 
måste tas ur drift, trots att informationen i dem behöver bevaras, kommer kostnaderna för att 
sköta dessa system som behövs för verksamheten att öka snabbt, samtidigt som fler och fler 
systemberoenden gör dem svåra att arbeta med. Katastrofscenariot innebär exempelvis att 
enskilda maskiner skadas eller förstörs och att informationen inte kan återskapas, eller endast 
återskapas till mycket stora kostnader. Utöver detta förväntas fler och fler verksamheter göra 
sin information tillgänglig via e-tjänster. Ett väl fungerande och verksamhetsfrämjande e-
arkiv kan underlätta behoven genom bland annat de förvaltningsgemensamma 
specifikationerna. 
 
Projektet beräknas behöva en budget på 1 580 000 kronor per år 2015-2017. 
Upphandlingsåret 2018 beräknas en budget på 2 480 000 kronor och därefter en årlig kostnad 
på ca 6 230 000 kronor. 
 
Fördelningen av kostnader har beräknats på invånarantalet i varje kommun vid 2013 års 
utgång samt en symbolisk summa för Region Gävleborg (oklart i skrivande stund om 
Regionen kommer att medverka). För Ljusdals kommun innebär det en kostnad på 105 000 
kronor per år för projektåren 2015-2017, 165 000 kronor för upphandlingsåret 2018 och 
414 000 kronor per förvaltningsår 2019 och framåt. 
 
 
Forts s 10
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 Diarienummer 
   KS 0109/14 
 
§ 38 forts 
 
Länsgemensamt projekt "Framtidens arkiv" 
 
Överlag hanteras tiotusentals dokument digitalt för att sedan arkiveras analogt, ett steg med 
stora kostnader i både tid och material. Redan idag är behoven stora och mängden information 
ökar varje år. Tiden det tar att ställa iordning handlingar för arkivering ökar kontinuerligt allt 
eftersom informationen ökar. Det kan också förväntas att allmänheten ställer högre krav på 
kommunen med fler förfrågningar om att ta del av information. 
 
Kommunkansliet har vid flera tillfällen påtalat för kommunstyrelsen (tillika arkiv-
myndigheten) att centralarkivet börjar bli fullt. I dagsläget uppskattar vi att det finns utrymme 
för fem år framåt. Att bygga nya arkivlokaler när övriga kommuner undersöker digital 
arkivering är inte något som kommunledningskontoret förordar. 
 
Övriga nio kommuner i länet har redan fattat beslut om att delta i projektet. 
 
Samverkansnyttan kan sammanfattas enligt följande: 
 
• Högre kompetens 
• Högre effektivitet (slipper bygga parallella vägar) 
• Kortare tid till införande 
• Bättre ekonomi i projektet 
• Bättre modell för förvaltning över längre tid 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun deltar i 
projektet.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 26 februari 2015 
Framtidens Arkiv- förstudie 2013 
Delprojektspecifikation för Framtidens Arkiv i Samverkan 
Förslag till samverkansavtal 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0084/15 
 
§ 39 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per den 24 februari 2015. 
 
I redovisningen ingår åtta motioner och 23 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 24 februari 2015 
Sammanställning 24 februari 2015 
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   KS 0014/15 
 
§ 40 
 
Budget för kommunledningskontoret 2016 och ELP 2017-2018 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslag till budgetramar för kommunledningskontoret 2016 och ELP 2017-2018 för drift 

och investering godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Driftsbudgeten för kommunledningskontoret har beräknats utifrån beslutad ekonomisk 
långsiktsplan (ELP) för 2016 och 2017. För 2018 beräknas ingen ytterligare justering av den 
totala budgetramen utöver den justering som görs för generella kostnadsökningar enligt den 
nya budgetprocessen. 
 
För kommunledningskontoret finns därutöver inga ytterligare äskanden. 
 
Investeringsbudgeten har även den beräknats utifrån beslutad ekonomisk långsiktsplan för 
2016 och 2017. För 2018 ligger budgetförslaget i samma nivå som för 2016-2017. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 24 februari 2015 
Förslag ramar drift 2016-2018 
Förslag ramar investering 2016-2018 
Förslag ramar investeringar utöver ram 2016-2018 
 
Yrkanden  
 
Örjan Fridner (S), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomienhetens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 41 
 
Budgetdirektiv 2016-2018 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Direktiv och förutsättningar enligt nedan ska gälla för budgetarbetet 2016 samt ELP 

2017-2018.    
 
 
Sammanfattning  
 
Budgetprocessen styrs av Planen för budget och budgetuppföljning. De årliga 
förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven.   
 
Sveriges ekonomi 
Tillväxten i den svenska ekonomin var låg under 2014. Främst orsakat av en svag 
internationell utveckling och därmed en svag svensk export. Trots detta har sysselsättningen 
och antalet arbetade timmar ökat. Under budgetperioden beräknas tillväxten öka, vilket 
kommer att generera en fortsatt ökning av sysselsättningen. Skatteunderlaget beräknas öka 
med 2,4 procent 2015 och omkring 1,8 procent året därefter. Detta är över de senaste tio årens 
genomsnittliga ökning, vilket är måttstocken för användande av resultatutjämningsreserven. 
 
Låga räntor och ett sjunkande oljepris har medfört att inflationen varit obefintlig de senaste 
åren. Med en svagare kronkurs beräknas inflationen öka under budgetperioden. De svenska 
räntorna beräknas inte höjas förrän tidigast 2016. Styrräntan beräknas inte överstiga 2,5 
procent under budgetperioden. 
 
Ljusdals kommuns ekonomi 
Bokslutet är ännu inte klart för 2014. Utifrån prognoserna samt nämndernas redovisningar 
kommer ett underskott att redovisas och balanskravet inte att klaras. Utifrån balanskravet 
måste underskottet återställas inom tre år. I årsredovisningen skall kommunen informera om 
hur underskottet skall återställas.  
 
De senaste åren har kostnadsökningarna varit stora och större än intäktsökningarna. 
Återbetalningarna från AFA har gjort att vi klarat åren 2012 och 2013 utan underskott. För att 
klara budget 2015 måste kostnadsökningarna begränsas och ett trendbrott måste till där 
intäkterna ökar mer än kostnaderna.  
 
Finansiella mål  
Utifrån Riktlinjerna för God ekonomisk hushållning skall Ljusdals kommun i samband med 
beslut om budget 2016-2018 ta fram långsiktiga finansiella mål som skall ange ett ekonomiskt 
perspektiv på den lokala utvecklingsstrategin, Ljus, 2020. 
 
Kortsiktiga finansiella mål för budgetperioden skall också tas fram.  
 
Forts s 14
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 41 forts 
 
Budgetdirektiv 2016-2018 
 
Budgetprocessen 
I juni tar kommunfullmäktige beslut om budget 2016 samt ELP 2017-2018 innehållande drift- 
och investeringsramar för nämnderna.  Dessa budgetramar baseras på ELP 2016-2017 men 
kan komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på politiska 
prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolkningsutveckling, 
löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna (t.ex. förändrade 
skatteintäkter).  
 
För att budgetberedningen skall kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste nämnderna 
senast den 30 april ha beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten att klara budget 
2016-2018 utifrån budgetramen i ELP. Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs 
måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas.   
 
För övrig information se Plan för budget och budgetuppföljning. 
 
Beräkningsförutsättningar 
Prisförändringar: 
Generella löneökningar kompenseras ur central lönepott. 
Nivån på PO-påslaget beräknas till 38,46 procent. 
Internräntan föreslås enligt SKL:s rekommendationer vara 2,5 procent. 
Kapitalkostnadernas förändring beräknas centralt och påverkar budgetram enligt riktlinjer.  
Interna priser (städpriser, kostpriser och fastighetshyror) fastställs av internprisberedningen. 
Kompensation för inflation justerar budgetram enligt riktlinjer. 
Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion. 
Indexerade avtal uppräknas enligt avtalat index. 
Kostnader för Maskiner och inventarier under 1 basbelopp hänförs till driftbudgeten. 
 
Volymförändringar: 
Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller av myndighet eller av 
annan orsak som är tvingande läggs in. 
För verksamheter som använder modeller (nyckeltal) för att beräkna resursbehov/fördelning 
används uppdaterade eller senast kända beräkningar. (Här bestämmer resp. förvaltning vilka 
versioner som ska gälla). 
 
Principer för dokumentation 
Alla budgetberäkningar med motivering ska dokumenteras och sammanställas på nämnd/ 
förvaltningsnivå. För de förändringar/utökningar som ska begäras/prövas särskilt ska 
tillräckligt och relevant underlag bifogas som motiverar behovet av utökad ram samt 
konsekvenser av oförändrad ram.  
 
 
Forts s 15



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 41 forts 
 
Budgetdirektiv 2016-2018 
 
För investeringar se: Riktlinjer för planering och finansiering av investeringar. 
 
Om förutsättningarna förändras och nya direktiv eller andra riktlinjer behövs kan dessa ges av 
budgetberedningen. Detaljerade anvisningar om det övergripande budgetarbetet lämnas av 
ekonomienheten. Anvisningar om budgetarbetet på nämndsnivå lämnas av respektive 
förvaltning.   
 
Beslutsunderlag  
 
Ekonomienhetens skrivelse 3 mars 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomienhetens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 42 
 
Årsredovisning 2014 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informera om årsredovisningen för 2014 som kommer att 
presenteras i sin helhet på kommunstyrelsen i april. 
 
Koncernredovisningen är inte färdig ännu, men kommunens preliminära resultat är -7 098 000 
kronor. Nämndernas resultat är -20 747 000 kronor. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 43 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Öje 28:1 med flera i 
Järvsö "Stenevägen" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet är beläget på Stenevägens södra sida mellan centrum och älvbron. 
 
Planområdet är i huvudsak obebyggt men berör även en tidigare bebyggd fastighet. Området 
har även tidigare omfattats av detaljplan. 
 
Den obebyggda marken ägs till större delen av kommunen, men omfattar även en privatägd 
tomt. 
 
I fördjupad översiktsplan för Järvsö, antagen den 4 november  2014, utpekas området som ett 
beyggelseområde lämpligt för en stadsmässig bebyggelsemiljö i två våningar med blandade 
funktioner som bostäder, kontor och handel. Utformningen av ny bebyggelse bör utgå från 
den befintliga bebyggelsemiljön. Befintlig detaljplan bör justeras. 
 
Efterfrågan på bostäder och tomtmark i Järvsö ökar. AB Ljusdalshem har inkommit med 
förfrågan om att få förvärva kommunens del av planområdet för uppförande av 
trygghetsboende. 
 
Det torde vara önskvärt att skapa nya möjligheter för bostadsbebyggelse 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2015 
Samrådshandlingar 27 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0452/14 
 
§ 44 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för del av Öje 11:21 i Järvsö 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

 
 

Sammanfattning  
 
Planen syftar till att skapa en parkeringsyta och att reservera mark för en förlängning av gång- 
och cykelvägen som går från Turistvägen längs med Vallmovägen och som nu avslutas vid 
den aktuella platsen. 
 
Kommunen äger marken i planområdet. 
 
Med tanke på de ökande aktiviteterna i form av skidbacke, bergcykelpark och det planerade 
grottbadet är det önskvärt att det tillskapas parkeringsytor i området.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser 4 mars 2015 
Samrådshandlingar 27 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0532/09 
 
§ 45 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Stene 6:24 i Järvsö 
"Kulthammar" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kulthammar AB äger fastigheten Stene 6:24, Kulthammar, som idag består av ett 
flerbostadshus i två våningar samt en byggnad vars halva yta inrymmer ett dagis. Resterande 
mark utgörs av främst av öppen mark och ett par mindre skogspartier. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra 18-20 nya parhus för bostadsändamål. 
 
Området har i fördjupad översiktsplan för Järvsö utpekats som möjlig lokalisering av 
bostäder. 
 
Kommunen äger fastigheten Stene 9:1, Stene Gård, som i norr gränsar mot planområdet. 
Gårdsbildningen på Stene 9:1 ligger mer än 200 meter från det aktuella planområdet och bör 
inte störas av den föreslagna detaljplanen. 
 
Efterfrågan på bostäder i Järvsö ökar varför det är önskvärt att åstadkomma nya lokaliseringar 
för bostadsändamål.   
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2015 
Samrådshandlingar 27 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0468/10 
 
§ 46 
 
Avskrivning av medborgarförslag om att använda Vij skola som ett 
allaktivitetshus 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Vij skola ska 
användas som allaktivitetshus. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2010, § 234 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande och förvaltningen och även samhällsutvecklingsutskottet har haft medborgarförslaget 
uppe för diskussion. 
 
Vij skola såldes för några år sedan till privata ägare. Kommunen förfogar därför inte över 
skolan längre och medborgarförslaget bör därmed avskrivas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 25 februari 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 28 februari 2010, § 12 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2010, § 234 
Medborgarförslag 19 november 2010 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S), Markus Evensson (S): bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0105/10 
 
§ 47 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Roland Bäckman (S) har lämnat en motion om att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår 
kommun kan drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presenterar en framtida 
planering för de som drabbas. 
 
Motionären skriver i sin motion ” Tillgången på offentlig service och infrastruktur är ofta 
avgörande för om det är möjligt att bo och verka i glest bebyggda områden. För att motverka 
en alltför stor utflyttning måste vi ständigt vara lyhörda inför förändrade förutsättningar. 
 
När det gäller verksamhetsområden med andra huvudmän än vår kommun, är möjligheten att 
motverka beslut ibland begränsad. Ett sådant område är tillgången på fast telefoni. 
 
Från halvårsskiftet 2010 kommer 500 hushåll i Sverige att bli utan fast telefoni och inom fem 
år kommer 5 000 hushåll sakna den möjligheten. Det finns uppgifter om att 70 000 hushåll 
inom åtta år kommer att sakna den för många, så självklara möjligheten som att kommunicera 
via fast telefoni. 
 
Med ny teknik kommer det säkert att lösa sig för många hushåll, men det kan skapa problem i 
vissa kommuner där tillgången på fast telefoni är en förutsättning för t ex Trygghetslarm. 

 
Förutom möjligheten att installera trygghetslarm kan det finnas fler funktioner som också 
behöver säkerställas.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-chefen för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”Vid förändringar av det gamla kopparnätet tas den fasta telefonin ofta bort och ersätts med 
fiber eller mobila lösningar. När det görs kan till exempel den delvis utbyggda bredbands-
lösning via kopparnätet (som finns på många håll) som kallas xDSL inte längre användas.  
 
Forts s 22 
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 Diarienummer 
   KS 0105/10 
 
§ 47 forts 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni 
 
 
Detta innebär att enbart TeliaSoneras lösning blir möjlig att beställa för de som bor och verkar 
i de regionerna. Dessa frågor har diskuterats i samband med arbetet att ta fram en IT-infra-
strukturplan för länet. Viktigt är då att kommunen tar aktiv del i att främja utbyggnad av 
bredband för att möjliggöra etablering inom de områden där annan alternativ utbyggnad inte 
prioriteras av näringslivet. Prioritering av att avsätta medel för utbyggnad är avhängigt att 
kunna bo och verka för både privatpersoner likväl som företagsverksamhet och även 
offentliga verksamheter som bedrivs inom de geografiska områdena. 
 
När det gäller trygghetslarm så har dessa frågor diskuterats på länsnivå men även inom 
kommunen. Arbete med att byta ut de analoga larmen till digitala larm pågår men behöver 
ytterligare ses över hur de ska hanteras framöver för att fungera optimalt. Det är givetvis även 
svårt att få mobila lösningar att fungera om det är brister i mobiltäckningen inom de områden 
där man bor, verkar eller rör sig. Dessa frågor behöver ytterligare lyftas och även avsättas 
resurser för att etablera bredbandslösningar eller annan infrastruktur i områden som påverkas 
och inte hanteras av operatörer av infrastruktur. 
 
TeliaSonera basunerar just nu ut, via reklam och media, att de avser att bygga ut mobila 
infrastrukturen i hela landet och har avsatt en ansenlig summa pengar för det arbetet. Vad det 
innebär rent konkret för vårt område vet vi idag inte, men kommunerna i Hälsingland har ju 
TeliaSonera som leverantör av vår telefoni inklusive mobiltelefoni och kommer den vägen 
trycka på behoven även utifrån att vi har verksamhet spridd över hela kommunen. Det innebär 
att om vi därigenom kan få ytterligare utbyggnad till stånd kommer det även gagna kommun-
innevånare och besökare i de områdena likväl som de rent kommunala verksamheterna som 
agerar inom berörda områden. 
 
Med andra ord så påverkas våra kommuninnevånare och konkurrensen minskar inom de 
områden som drabbas då det inte blir ett operatörsneutralt nätverk fram till respektive 
användare. Det är kanske däremot inte så lätt att motivera kostnaderna det innebär att bygga 
fram till varje enskild fastighet även om det skulle vara önskvärt och väl så motiverat för att 
kunna bo och verka i Ljusdals kommun”.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Roland Bäckman (S) i en motion 
den 15 februari 2010 föreslog att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår kommun kan 
drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presentera en framtida planering för de 
som drabbas.  
 
Sedan dess har det visat sig att indragningar av fast telefoni sker och att enskilda invånare 
drabbas. Kommunen har bland annat tillsammans med Hälsingerådet tillskrivit tidigare 
infrastrukturminister om konsekvenserna av indragen fast telefoni.  
 
Forts s 23



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0105/10 
 
§ 47 forts 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni 
 
Tidigare ordförande i kommunstyrelsen har också fört samtal med Telia där frågan om 
trygghetslarm lyfts.  
 
Post- och telestyrelsen har regeringens uppdrag att tillse att teleoperatörerna inte river fast 
telefoni utan att det finns mobiltelefoni att tillgå. 
 
Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Yttrande från IT-enheten 7 november 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2010 
Motion 22 februari 2010 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0370/14 
 
§ 48 
 
Medborgarförslag gällande öppna förskolan i Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att låta öppna förskolan få 
vara kvar. 
 
Utbildningsnämnden har beslutat att öppna förskolan ska stängas. Förslagsställaren har bland 
annat gett förslag på att ha öppna förskolan i Kläppa fritidsgårds lokaler under dagtid eller att 
minska antalet dagar som öppna förskolan har öppet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 173 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 128 att kommunfullmäktige beslutar 
att medborgarförslaget ska anses besvarat. Detta på grund av kommunfullmäktiges beslut den 
24 november 2014, § 205 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta driva öppna 
förskolan samt att finansiera den inom befintlig budgetram. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och 
med att kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 205 gett utbildningsnämnden i uppdrag 
att fortsätta driva öppna förskolan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2014, § 128 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 173 
Medborgarförslag 22 oktober 2014 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Forts s 25
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 Diarienummer 
   KS 0370/14 
 
§ 48 forts 
 
Medborgarförslag gällande öppna förskolan i Ljusdal 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
 
Jäv 
 
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Anne Hamrén 
går in i hans ställe. 
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 Diarienummer 
   KS 0375/14 
 
§ 49 
 
Medborgarförslag gällande Ramsjö skola 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag om Ramsjö skola har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att Ramsjö skola ska vara kvar enligt tidigare beslut till avslutningen våren 2015 och 
om något av vikt för skolans överlevnad framkommit till december 2014 bör beslut tas från 
läsår till läsår att skolan drivs vidare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 172 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2014, § 127 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll att kommunfullmäktige redan har beslutat att 
skolan i Ramsjö ska läggas ner på grund av att utbildningsnämnden som skolhuvudman inte 
kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens kap 2 § 8.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och 
med att kommunfullmäktige har beslutat om nedläggning av Ramsjö skola, något som 
utbildningsnämnden också genomfört. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Utbildningsnämndens protokoll 16 december 2014, § 127 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 172 
Medborgarförslag 27 oktober 2014 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0218/14 
 
§ 50 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg fjärde kvartalet 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För fjärde kvartalet 2014 fanns totalt tretton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tio individrapporter inom verksamhetsområdet 
SoL (socialtjänstlagen) – äldreomsorg - samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - omsorger om personer med 
funktionshinder . Det innebär att det är tretton personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av beviljade insatser. 
 
Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende i samtliga tio individrapporter 
som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 
funktionsnedsättning gäller insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson samt 
korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
 
Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende har ett beslut från den 7 oktober 2013. 
Personen ifråga har tackat nej till två erbjudanden under väntetiden. Det personliga 
förhållandet har förändrats sedan ansökan gjordes, då den även omfattade medboende, vilket 
den inte längre gör. Ett av ärendena med beslut i juni 2014 blev verkställt i oktober. Ett 
ärende hann aldrig verkställas då personen ifråga avled.  
 
Det ärende som har beslut från januari 2014 köper Ljusdals kommun en plats åt på ett 
specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att kunna verkställa det i Ljusdals 
kommun.  
 
Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning har den som väntat 
längst ett beslut om kontaktperson daterat den 23 oktober 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 36 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 26 januari 2015  
Rapportering av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2014, 30 januari 2015  
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 Diarienummer 
   KS 0306/14 
 
§ 51 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen fjärde kvartalet 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avser fjärde kvartalet 2014. Av 
kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO).  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 31 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 februari 2015  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
     
 
§ 52 
 
Information om VA-anläggningar på Öjeberget i Järvsö 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Tjänstgörande ersättaren Örjan Fridner tar upp problemen med vatten och avlopp på 
Öjeberget i Järvsö som påpekades av flera av föredragshållarna under informationsdagen i 
Järvsö. Det har bland annat två år i rad blivit stopp i vattenledningarna under nyårsdagen. 
 
Felen på VA-anläggningarna berör vattenledningar som inte är kommunens. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
     
 
§ 53 
 
Information om vatten vid fotbollshallen på Älvvallen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Markarbetena för fotbollshallen vid Älvvallen har stannat upp då man upptäckt att vatten 
trycker på och måste ledas bort. 
 
Att man inte tagit med detta i beräkningen är ett misstag som man nu försöker rätta till och 
som kommer att innebära en fördyring. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet kommer att ta upp ärendet på nästa veckas sammanträde. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0097/15 
 
§ 54 
 
Utredning om förvaltningen av kommunens skogar 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att: 

• Utreda möjligheterna till egen drift av den egna skogliga verksamheten. 
• Utreda samordningsmöjligheterna inom utbildnings-, omsorgs- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen för att göra detta möjligt. 
• Utreda för- och nackdelar med alternativet en ny upphandling. 
• Presentera dessa alternativ för kommunstyrelsen i september 2015. 

 
 
Sammanfattning  
 
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunen utreder 
möjligheten att åter ha en skoglig tjänsteman. 
 
I sin skrivelse skriver de:  
 
”Ljusdals kommun har idag ett avtal med Mellanskog AB för förvaltning av kommunens 4 500 
hektar skog. Avtalstiden är l februari 2011 till den 31 januari 2016. Ljusdals kommuns skogar har 
efter detta avtals utgång ingen förvaltare. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013 att en 
ordentlig utredning ska göras angående förvaltningen av kommunens skogar. 
 
Enligt utsago är tidsåtgången för en skogsmästare cirka 20 procent av en heltid, alltså en dag i 
veckan, för att sköta Ljusdals kommuns skogliga tillgångar. Det behövs endera mer skog att sköta 
om, vilket Mellanskog har, eller om kommunen ska sköta detta själv, fler arbetsuppgifter åt denna 
skogmästare för att fylla ut tiden till heltid. 
 
I dagsläget har Ljusdals kommun en välrenommerad naturbruksskola för skog på Slottegymnasiet. 
Skolan åtar sig uppdrag från skogsägare för att på så sätt få elever att öva upp och praktisera sina 
kunskaper på ett bra sätt. 
 
Inom arbetsmarknadsenheten finns skoglig verksamhet som arbetsmarknadsåtgärd där utbildning 
ges och arbetsmässiga förhållanden prövas. Bland annat Mellanskog och Ljusdalshem AB har 
köpt tjänster av arbetsmarknadsenheten. 
 
Vi vill att det utreds om en skogstjänsteman kan sköta kommunens skogar, arbeta med 
arbetsmarknadsenheten och tillsammans med naturbruksskolan. 
 
Avtalet med Mellanskog går alltså ut i slutet av detta år och Ljusdals kommun står i valet att 
återigen upphandla den skogliga skötseln alternativt sköta denna drift själv med anställda inom 
Ljusdals kommun. 
 
Forts s 32
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§ 54 forts 
 
Utredning om förvaltningen av kommunens skogar 
 
Yrkanden  
 
Örjan Fridner (S): bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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