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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 180 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors ger en uppföljning av nämndernas ekonomier januari-juli 
2015, Mkr: 
 

Nettokostnad   
   2014 2015   
Kommunstyrelsen      92   90   

- varav KLK    34   30   
- varav SUF    58   60   

Utbildningsnämnd  244 244   
Omsorgsnämnd  270 291   
Övriga       2     2 
Totalt:   608 627 
 
   

Nettokostnad Budgetavvikelse 
   2014 2015 2014 2015 
 
Kommunstyrelsen    92   90     6   10 

- varav KLK  34   30                -2    1 
- varav SUF    58   60    8    9 

 
Utbildningsnämnd  244 244   -5   -2 
 
Omsorgsnämnd  270 291  -13  -29 
 
Övriga       2     2     0     0 
 
Totalt:   608 627  -12  -21 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 180 forts.  
 
Information från kommunchefen  
 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Timmeromlastning. Konsultfirman Ramböll kommer snart att komma med förslag. 
Huvudalternativet är fortfarande Böle. 

• Östernäs, möte 27 augusti med Peab som ska presentera status. Förvaltningen planerar 
för en invigning, slutbesiktning denna vecka. 

• Hälsingerådet har möte nästa vecka 
• Det pågår ett rekryteringsarbete för inköpschef.  
• Den nya landshövdingen vill besöka kommunen, förslag på datum tas fram 

 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 181 
 
Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Omsorgsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 3 september  
    2015. 
 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades omsorgsnämndens 
ordförande och förvaltningschef med anledning av nämndens prognosticerade 
avvikelse om -29,4 miljoner kronor mot budget. Kommunstyrelsen fick en 
information om nämndens ekonomi, de största anledningarna till avvikelsen, 
åtgärder och aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid det sammanträdet att kalla omsorgsnämnden till 
dagens sammanträde. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C), vice ordförande László Gönczi 
(MP), controller Jennie Olsson och verksamhetschef Ingrid Sundström 
informerar: 
 
Uppföljning juli 2015 (Mkr) 
 
Omsorgs-
nämnd 

Utfall 
juli 
2014 

Budget 
juli 2015 

Utfall juli 
2015 

Avvikelse    Prognos april 

Summa 270 239 262 027 291 027 -28 570 -29 409 
 
 
Förvaltningen har jämfört Ljusdals kostnader med andra liknande kommuners kostnader. 
Presentationer över dessa jämförelser ges. 
 
 
Jämförelse med standardkostnad 2014 
 Mkr % 
Individ- och familjeomsorg 27,9 46,6 
Lagen om stöd & service (LSS) -9,2 -10,1 
Äldreomsorg 0,8 0,3 
Summa avvikelse standardkostnad & nettokostnad 19,53 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 181 forts.  
 
Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Åtgärder 
 

• Beslut i nämnden i maj: Alla ska spara 2% (10,4 mkr) av prognosticerat utfall för 2015 
• Åtgärdsplanen som tagits fram beräknas ge max 6,7 mkr om allt genomförs enligt plan 
• Neddragning av personal i form av sänkt personaltäthet, extraresurser och möten 
• Leder i de flesta fall till högre arbetsbelastning och i vissa fall till sänkt kvalitet 
• Utredning av missbruksvård 
• Nya arbetsrutiner Individ- och familjeomsorg 
• Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga och analysera biståndshandläggning och 

biståndsbeslut 
• Projekt trygg hemgång 
• Budgetdag i september 

 
Omsorgsnämndens budget 2015-2016 Åtgärder och aktiviteter 
 

• 15 april Budgetbeslut, besparing på ca -20 mkr 
• 13 maj Beslut om åtgärdspaket med 2% -15 mkr 
• 28 maj Lägesrapport i kommunstyrelsen 
• 10 juni Beslut om åtgärdspaket 
• 10 augusti Prognos per juli -29 mkr 
• 26 augusti Budgetuppföljning samt beslut om nya åtgärder 
• 4 september Budgetprocess 
• 23 september Beslut om anpassad budget för 2016 
• 29 september Målprocessdag inför 2016 
• Uppföljning av åtgärder, mål och anpassningar på varje nämnd 
• Återkommande dialog med kommunledning 

 
Sjukskrivningar 
 

• Projekt Back to business 
• Rehabsamtal Priserva fr o m maj 2015 
• Projektplan för igångsättande av Hälsoprojekt II 
• Samtal förs med Kommunal angående arbetstidsmodell 
• Översyn chefsstöd 

 
Diskussion sker i kommunstyrelsen kring budgetavvikelser och nämndens planerade åtgärder. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Omsorgsnämnden  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 182 
 
Budgetuppföljning 2015 från omsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Omsorgsnämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att finna aktiva  
 åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har i protokoll från den 13 maj 2015, § 82, anmält till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att nämnden inte anses klara budgeten 
för 2015. 
 
I protokollet skriver nämnden att med utgångspunkt i redovisningen per den 30 
april har en prognos gjorts för helårsresultatet 2015 på omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen visade redan 2014 ett underskott på cirka 24 miljoner. Inför 2015 
fattades det inte några beslut om stora besparingar vilket lett till att verksamheten 
är den samma som föregående år och därmed finns den höga kostnadsnivån kvar. 
Prognosen för 2015 är ett underskott på -29,4 miljoner kronor. 
 
Omsorgsnämnden har historiskt visat ett överskott men från och med 2015 har 
antalet ärenden inom framförallt individ- och familjeomsorgen (IFO) ökat så 
kraftigt att antalet arvoderade möten för nämnden har behövt utökas. Detta 
beräknas kosta mer än tidigare år men ändå inte mer än budgeterat. 
 
När budgeten för 2015 beslutades av omsorgsnämnden togs inte alla de 
besparingsförlag som krävdes för att få en budget på ram. Förvaltningen har 
därför en ofördelad besparing på 11,4 miljoner kronor i budget. I denna ligger 
även kostnaden för att driva närvårdsavdelningen då kommunstyrelsen beslutat att 
förlänga avtalet med landstinget och att omsorgsförvaltningen ska ta kostnaden 
inom ram. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2 juni 2015, § 83 att notera informationen till 
protokollet samt att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015, § 82 att uppmana omsorgsnämnden 
att fokusera på budgetdisciplin och aktiva åtgärder för att klara sin verksamhet 
inom de givna ekonomiska ramarna. Särskild uppmärksamhet bör 
omsorgsnämnden rikta mot sin verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, 
där nämndens största ekonomiska avvikelse finns. Omsorgsnämnden uppmanades  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 182 forts.  
 
Budgetuppföljning 2015 från omsorgsnämnden 
 
också att arbeta på ett mer genomtänkt sätt med att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 12 augusti att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige att uppmana omsorgsnämnden att intensifiera arbetet med att 
finna aktiva åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015  
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 83 
Skrivelse 4 maj 2015  
Prognos april omsorgsnämnden 4 maj 2015  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Anteckning till protokollet 
 
Ej tjänstgörande ersättaren László Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att han anser 
att det ska ges en tilläggsbudget till omsorgsnämnden. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0425/14 
 
§ 183 
 
Analys av sjukfrånvaron - redovisning från omsorgsnämnden samt 
begäran om pengar till projektledare 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Begäran från omsorgsnämnden avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Personalutskottet beslutade den 14 april 2015 att begära en redogörelse från varje 
nämnd om nämndens åtgärdsprogram för att klara målet med fem procents 
sjukfrånvaro. 
 
Omsorgsnämnden lämnade sin redogörelse vid sammanträde 2 juni 2015. 
 
Den största sjukfrånvaron finns inom äldreomsorgen och stöd och omsorg. 
Problem med rörelseapparaten dominerar bland hemtjänstens personal medan 
problem med psykisk ohälsa är störst inom äldreomsorgen och stöd & omsorg.  
 
Medelåldern är relativt hög på förvaltningen, vilket kan förklara en del av 
frånvaron. På Vård- och omsorgsboenden är medelåldern 51 år, inom hemtjänsten 
är den 50 år och inom Stöd & omsorg är den 45 år. 
 
Förvaltningen driver ett Hälsoprojekt ”Ägget” där personal från omsorgs-
förvaltningen samt Kommunal är ute på enheterna och gör en grundlig 
genomgång av förhållandena och föreslår åtgärder. Projektet ger resultat, men kan 
bara drivas i begränsad omfattning då resurserna är små. ”Ägget” redovisas 
regelbundet till nämnderna. 
 
Nu vill förvaltningen starta ett Hälsoprojektet II som innebär en utveckling av 
”Ägget”. För att få mer fart på projektet begär omsorgsnämnden 600 000 kronor 
från kommunstyrelsen för en tjänst som projektledare till Hälsoprojektet II. 
 
I protokoll från den 13 maj 2015, § 100 beskrivs också andra åtgärder: 
 
Genomförandeplan 
1) Förvaltningsledningen ger enhetschefer ett tydligt uppdrag att prioritera 

arbetet med arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. 
2) En projektledare tillsätts från den 1 september 2015. 
3) Kommunal ska involveras i processen, som arbetstagarpart, i likhet med 

Hälsoprojektet I. 
4) Projektledaren träffar enhetschef och arbetsplatsombud på aktuell arbetsplats 

för inventering av behov av åtgärder. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 

Diarienummer 
   KS 0425/14 
 
§ 183 forts.  
 
Analys av sjukfrånvaron - redovisning från omsorgsnämnden samt 
begäran om pengar till projektledare 

 
5) Ansvariga utses som sätter igång nödvändiga åtgärder, på övergripande, 

arbetsplats- och individnivå. 
6) Projektledaren följer upp att åtgärder genomförs. 
7) Processtöd ges från förvaltningsledningen, projektledare, personalenheten 

med flera. 
 

Övergripande insatser 
• Chefsstöd/chefsutveckling till alla chefer från och med hösten 2015. 
• Samarbete med Priserva utifrån Back to Business med särskilt fokus på 

korttidsfrånvaron och tidiga ärenden. 
• Samarbete med Region Gävleborg, Livsstilscentrum i Ljusdal. 
• Ny arbetstidsmodell. 
• Vikarietillsättning organiseras på ett för alla tillfredsställande sätt. 
• Välplanerad introduktion till nyanställda, såväl baspersonal som chefer. 
 
Arbetsplatsens insatser 
• Varje arbetsplats/enhet inventerar vilka behov av åtgärder som finns. 
• Varje enhetschef utser ansvariga för insatser utifrån de behov som 

framkommit. 
• Varje enhetschef ansvarar för att insatserna genomförs enligt en 

aktivitetsplan. 
 
Individuella behov 
• Förebyggande 
• Rehabilitering 
 
Övrigt 
• Webbaserad enkät till samtliga enhetschefer om deras aktuella situation och 

arbetsmiljö, som grund för fortsatta insatser (maj 2015). 
• Friskvårdsaktiviteter.  
 
Omsorgsnämnden begär i protokoll från den 13 maj 2015, § 100, 600 000 kronor 
för en tjänst som projektledare till Hälsoprojektet II. 
 
Allmänna utskottet förslår 2 juni 2015, § 84 att begäran avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Personalutskottets protokoll 2 juni 2015, § 84 
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2015, § 100 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 

Diarienummer 
   KS 0425/14 
 
§ 183 forts.  
 
Analys av sjukfrånvaron - redovisning från omsorgsnämnden samt 
begäran om pengar till projektledare 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
     
 
§ 184 
 
Redovisning av omsorgsnämndens och kommunstyrelsens uppföljning 
av fullmäktigemålen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ett av kommunstyrelsens informationssammanträde i höst används till att  
 diskutera kommunstyrelsens egna mål. 
 
3. Kommunstyrelsen ska få information av omsorgsnämnden och  
    utbildningsnämnden när de har haft sina måldagar. 
 
Sammanfattning 
 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar:  
 
En genomgång av samtliga beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, kommunstyrelsens allmänna utskott och samhällsutvecklings-
utskottet från januari till juni 2015 har gjorts. 
 
Genomgången av beslutsprotokoll har visat att kommunstyrelsen som nämnd inte 
har formulerat egna nedbrutna nämnds- eller verksamhetsmål.  
 
Ordföranden föreslår därför att ett av kommunstyrelsens informations-
sammanträden i höst används till att diskutera kommunstyrelsens egna mål. 
Ordföranden ställer detta under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Omsorgsnämnden kommer att ha uppföljning av målen i samband med 
delårsbokslut och helårsprognos per augusti. Process pågår inför mål 2016. 
Måldag kommer att hållas i september månad.  
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska få information av 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden när de har haft sina måldagar. 
Ordföranden ställer detta under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 185 
 
Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Utbildningsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 3  
    september 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades utbildningsnämndens 
ordförande och förvaltningschef med anledning av nämndens prognosticerade 
avvikelse om -5,4 miljoner kronor mot budget. Kommunstyrelsen fick en 
information om nämndens ekonomi, de största anledningarna till avvikelsen, 
redan planerade åtgärder och aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid det sammanträdet att kalla utbildningsnämnden 
till dagens sammanträde. 
 
Nämndens ordförande Allan Cederborg och förvaltningschef Lena Tönners 
Ångman informerar: 
 
Största avvikelserna till minusprognos 
 
Verksamhet Budget Avvikelse Kommentar 
Öppna 
förskolan 

0 -733 KF nytt beslut 
dec 2014 

Förskolan 79 434 -2 405 Ökat antal barn, ej 
förväntad besparing (3 
mkr) på 15 timmar, fler 
i heltid 

Grundskolan 
Elever i behov av 
särskilt stöd, 
modersmål 

165 511 -3 180  

Gymnasieskolan,  
undervisning 

88 210  - 2 600 Små program med få 
elever, har rätt till sina 
kurser 

Gymnasiesärskolan 7 441 -1 195 Ökade IKE-
kostnader 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 185 forts.  
 
Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Standardkostnad 2014 
 
  2012 2013 2014 
Nettokostnad
savvikelse 
förskola och 
skolbarn-
omsorg (%) 

Ljusdal 33,4 26,0 7,2 

Nettokostnad
savvikelse 
grundskola 
(%) 

Ljusdal  -1,9 2,9 0,1 

Nettokostnads
avvikelse 
gymnasie-
skola (%) 

Ljusdal 18,2 18,3 19,2 

 
 
Förändrade hyreskostnader för utbildningsnämnden 2016 samt aktivitetsplan 
åtgärder budget 2015 presenteras. 
 
Diskussion sker i kommunstyrelsen kring budgetavvikelser och nämndens planerade åtgärder. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Utbildningsnämnden 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0436/14 
 
§ 186 
 
Modell/struktur för personalpolitik i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag för en 

gemensam arbetsgivarpolitik. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalenheten har presenterat struktur/modell för personalpolicy i Ljusdals 
kommunkoncern: 
 
Den framtagna strukturen för personalpolicyn inleds med ett övergripande 
koncerngemensamt ställningstagande. Detta ställningstagande har sin grund i 
visionen och de värderingar som bildas därav. De policyer som koncernen 
gemensamt enas kring, utifrån det övergripande ställningstagandet, kommer att 
bilda värderingar för personalpolitiken. Dessutom kommer varje ”ben” i 
koncernen; kommun, bolag samt stiftelse omfattas av policyns specifika del för 
respektive organisation. Till dessa policyer knyts övergripande mål för 
personalpolitiken. 
 
Socialdemokraterna har också inkommit med skrivelse med bilagor där man vill 
att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att påbörja ett kommunöver-
gripande arbete för en gemensam arbetsgivarpolitik.  
 
Personalutskottet föreslår 2 juni 2015, § 88 att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att ta fram ett förslag för en gemensam arbetsgivarpolitik. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutskottets protokoll 2 juni 2015, § 88 
Personalenhetens skrivelse 26 maj 2015 
Modell/struktur för personalpolicy i Ljusdals kommunkoncern 26 maj 2015 
Socialdemokraternas skrivelse 29 maj 2015 
Förhoppningar och farhågor hos chefer 
Gemensamma åtaganden- Arbetsgivarverket 
HME, modell och användaranvisningar – Sveriges Kommuner och Landsting och 
RKA 
 
Yrkanden 
 
Allan Cederborg (M), Markus Evensson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till 
personalutskottets förslag. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0436/14 
 
§ 186 forts.  
 
Modell/struktur för personalpolitik i Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Uppdragslistan 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0281/15 
 
§ 187 
 
Skrivelse från Region Gävleborg gällande gemensamt projekt - 
arbetslösa ungdomar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun deltar i projektet 
 
Sammanfattning 
 
Region Gävleborg har tagit initiativ till att länets kommuner gemensamt ansöker 
om medel från ESF (Europeiska socialfonden) för att genomföra ett projekt 
gällande ungdomar och arbetslöshet. Det kontanta bidraget till kommunen 
beräknas uppgå till 2,6 miljoner kronor för två år. 
 
Ansökan omfattar 40 miljoner kronor varav kommunerna ska bidra med hälften i 
egenfinansiering. För vår kommuns del innebär detta att ordinarie arbetstid 
motsvarande 1,05 tjänst ska avsättas under den tvååriga projektperioden. Ingen 
kontant kommunal finansiering behövs. 
 
Kommunchefen bedömer i tjänsteskrivelse 5 augusti 2015 att det kontanta bidrag 
som kommunen beräknas erhålla i projektet är betydande och skapar möjligheter 
till olika insatser för att främja ungdomars situation. 
 
Kommunchefen menar också att en mindre arbetsgrupp sannolikt kommer att 
behövas i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 5 augusti 2015  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Bifall till kommunchefens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
Kommunchefen för verkställande 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0249/15 
 
§ 188 
 
Begäran från Ramirent om att få arrendera tomt för bostadsrigg, Öje 28:1 
i Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ramirent får arrendera cirka 1 000 kvadratmeter av fastigheten Öje 28:1 i 

Järvsö (Grytan) under en tid av ett år  från oktober 2015 till oktober 2016 för 
att uppföra en bostadsrigg för 44 personer under förutsättning att bygglov kan 
erhållas. 

 
2. Företaget erlägger en arrendeavgift av 50 000 kronor och står för alla 

kostnader för VA- och elanslutningar samt förbrukningsavgifter för detta 
samt eventuella kostnader för markarbeten och väganslutning. 

 
3. I avtalet ska stå att marken ska återställas i ursprungligt skick. 

 
 
Sammanfattning  
 
Företaget Ramirent som hyr ut maskiner manskapsbodar, bostadsriggar med mera 
vill hyra ett område om cirka 1 000 kvadratmeter av fastigheten Öje 28:1 i Järvsö. 
På området har tidigare stått hyreshus som rivits. 
 
Bostadsriggen är avsedd för arbetare som ska bygga vindkraftparken i Sörby. 
Riggen är i två våningar och mäter cirka 11 x 47 meter. Den innehåller 44 
enkelrum med dusch och toalett samt kök och andra gemensamhetsutrymmen.  
 
Föreslagen arrendeavgift baserar sig på taxeringsvärdet för denna typ av mark i 
Järvsö. 
 
Utifrån detta räknas fram ett försäljningspris och i detta fall har arrendeavgiften 
satts till 10 procent av försäljningsvärdet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 110 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 juni 2015 
 
Yrkanden 
 
Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0249/15 
 
§ 188 forts.  
 
Begäran från Ramirent om att få arrendera tomt för bostadsrigg, Öje 28:1 
i Järvsö 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande  
Balanslista suf 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0136/14 
 
§ 189 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Åkersta 13:3, Kvarteret 
Korpen i Ljusdal 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för kvarteret Korpen antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014, § 66 samhällsut-
vecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan efter ansökan från 
Ljusdalshem AB. Det av förvaltningen upprättade planförslaget var föremål för 
samråd under hösten 2014 samt för granskning under våren 2015.   
 
Planen omfattar hela kvarteret Korpen i Gamla Stan i Ljusdal och syftar till att ge 
ökade möjligheter till att ny bebyggelse uppförs inom kvarterets obebyggda delar 
och till att bebyggelsen utformas i harmoni med områdets karaktär. Planen syftar 
därtill att kvarteret ska kunna användas för flera olika ändamål. Hittills gällande 
detaljplan från den 21 februari 2003 ersätts i sin helhet.     
 
Planområdet indelas i allmän platsmark för huvudgata (Södra Järnvägsgatan) samt 
lokalgata (Kaptensgatan, Kyrksjövägen och Boställsgatan). Kvartersmarkens 
användning är bostäder, centrum, handel och kontor. Bestämmelser finns för 
bebyggelsens placering, utformning, utseende, störningsskydd samt 
skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Fenix).    
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 107 
Antagandehandlingar 28 maj 2015 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 190 
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 3  
       september presentera tidsplan och kostnader.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Trafikverket rustar upp sina belysningsanläggningar på väg 83 
och genom Ramsjö by har kommunen blivit utan elförsörjning till ett antal stolpar 
längs väg 83. Därför måste ett beslut fattas om huruvida belysningen ska vara 
kvar på sträckan eller inte. Eftersom anläggningen är i dåligt skick måste en 
nyinvestering göras. Längs sträckan finns få boende. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet önskar se en helhetslösning för sträckan och därför 
har all belysning från Viken och norrut nu tagits upp för beslut. Där nedmontering 
alternativt utglesning föreslagits finns få boende. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram två olika förslag där förslag ett 
innebär att policyn följs och belysning tas bort på en lång sträcka där det inte finns 
boende medan förslag två innebär en utglesning av belysningen på samma sträcka. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 26 maj 2015 
 
1. Belysningsanläggningarna längs väg 83 rustas upp där fler än tre 

åretombebodda hushåll finns i nära anslutning till varandra. Övrig belysning 
tas bort. (Förslag 1) 

 
2. Ramsjö bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns 

av ytterligare belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som 
bygderådet själva får placera längs sträckan och förse med el. 

 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 9 juni 2015, § 111 att belysnings-
anläggningarna längs väg 83 rustas upp enligt förslag två. Ramsjö bygderåd 
kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns av ytterligare 
belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet själva får placera 
längs sträckan och förse med el. 
 
Anledningen till att ärendet skickats till kommunstyrelsen är att förslaget strider 
mot policyn. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
 KS 0208/15 
 
§ 190 
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 111 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 26 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 83 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP) och Benny Bergström (SD) 
Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 3 september 
presentera tidsplan och kostnader.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunchefen för verkställande  
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 191 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att föreslå 

organisation och inriktning för framtagande av en långsiktig bostadspolitisk 
inriktning samt ge förslag på genomförandeplan. 
 

 
Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige gällande bostäder.  
 
Motionärerna vill att kommunen snarast utarbetar en plan över hur 
bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör lösas, på kort och lång sikt. Motionärerna 
anser att kommunen på ett aktivt sätt behöver marknadsföra vilka tomter i 
kommunen som är möjliga att bebygga och vilka tomter som är direkt 
byggfärdiga. 
 
Motionärerna vill också att kommunen tillsammans med AB Ljusdalshem 
utarbetar en tydlig strategisk plan för trygghetsboenden samt ser över hur 
trygghetsboenden inför 2025-2035 skulle kunna omvandlas till vård- och 
omsorgsboenden. 
 
För att möjliggöra in- och omflyttning vill motionärerna att kommunen 
tillsammans med AB Ljusdalshem utreder behovet av både hyres- och 
bostadsrätter. 
 
Slutligen vill motionärerna också utreda utvecklingen av LIS, landsbygds-
utveckling i strandnära lägen, när det gäller bruk för boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 127 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår att motionen bifalles såtillvida att kommunchefen 
uppdras att föreslå organisation och inriktning för framtagandet av en långsiktig 
bostadspolitisk inriktning med handlingsplan för Ljusdals kommun. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 191 forts.  
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder  
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det våren 2015 råder i det närmaste 
bostadsbrist i Ljusdals kommun. Ljusdalshem har i princip alla lägenheter uthyrda 
samtidigt som nya människor kommer till kommunen och befolkningen växer. Vi 
vet också att gruppen friska äldre kommer att öka i kommunen de kommande 
åren, en grupp som ofta efterfrågar lägenhetsboende. 
 
Vid sidan om ett rimligt utbud av hyreslägenheter bör även situationen vad gäller 
tomter för eget boende och förutsättningar för bostadsrättsföreningar övervägas.  
 
Motionärerna föreslår att en plan över hur bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör 
lösas, på kort och lång sikt jämte flera andra mer konkreta förslag gällande bland 
annat Ljusdalshem, LIS med mera.  
 
Det är rimligt att en plan över hur bostadsfrågorna skall lösas blir utarbetad. Den 
breda ansats vilken anges av motionärerna leder uppgiften att likna en långsiktig 
strategi för kommunens bostadspolitik. Sedan tidigare finns ett återremitterat 
ärende (KS 0162/11) gällande bostadspolitiskt program. I detta arbete finns 
underliggande information vilken bör beaktas i det nya arbetet. KS 0162/11 skulle 
därmed kunna avslutas. 
 
Arbetet med att utforma ett förslag till Långsiktig bostadspolitisk inriktning med 
handlingsplan bör organiseras med styrgrupp, arbetsgrupp och så vidare varför det 
är rimligt att kommunchefen uppdras föreslå organisation och inriktning för 
framtagandet av Långsiktig bostadspolitisk inriktning med handlingsplan för 
Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att 
kommunchefen får i uppdrag att föreslå organisation och inriktning för 
framtagande av en långsiktig bostadspolitisk inriktning samt ge förslag på 
genomförandeplan. 
 
I sitt övervägande skriver han att grundintentionen i motionen är att kommunen, 
på kort och lång sikt, behöver utarbeta en plan över hur bostadsfrågorna bör 
lösas. 
 
Kommunen är i behov av såväl hyresrätter, byggfärdiga tomter, ungdomsboende 
samt trygghetsboenden. Det är även viktigt att utreda förutsättningarna för 
bildande av bostadsrättsföreningar. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 191 forts.  
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 96 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Kommunchefens yttrande 31 mars 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 augusti 2014, § 127 
Motion om bostäder 19 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0336/14 
 
§ 192 
 
Avskrivning av medborgarförslag gällande Lagen om Anställningsskydd 
(LAS) 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avskrivs. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver: 
 
”Förekommer det att vikarier hos Ljusdals kommun blir tvingade att skriva under ett 
dokument för att avstå LAS? Är det verkligen något som Ljusdals kommun ska syssla med?  
   
Förslag på lösning: ”Lasa” all personal som borde ha ”lasats”!” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 149 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunledningskontoret har upprepade gånger försökt få ett förtydligande av förslaget från 
förslagställaren, men denne har inte svarat. Därför föreslås nu att medborgarförslaget 
avskrivs. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 100 
Kommunchefens skrivelse 20 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014 
Medborgarförslag 29 september 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0335/14 
 
§ 193 
 
Avskrivning av medborgarförslag gällande vindkraftsetablering i 
Kölvallen 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit med synpunkter på en etablering av en vindkraftpark på 
Kölvallen i Ljusdals kommun.  
 
Beslut angående kommunens ställningstagande till eventuell etablering har den 23 februari 
2015, § 48 fattats av kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslaget har därmed förlorat sin aktualitet och kan avskrivas. 
 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 99 
Kommunchefens skrivelse 5 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 150 
Medborgarförslag 29 september 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0408/14 
 
§ 194 
 
Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill ha 
gatubelysning efter Bergvägen 28-39 i Järvsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2015, § 199 att överlämna beslutanderätten 
om medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att medborgarförslaget kan bifallas. 
 
Förvaltningen skriver: 
 
”Idag saknas både belysning och skötsel av denna del av Bergvägen i Järvsö. De boende har 
uppmärksammat kommunen på trafikproblem på vägen då bilister inte tar hänsyn till att 
vägen endast är avsedd för cyklister och fotgängare. Vintertid snöröjs inte vägen men istället 
väljer många skoterförare att använda den som genväg. Även denna trafik upplevs som 
störande av närboende. 
 
Vägen används idag som genväg in mot centrala Järvsö från områdena norr om Bergvägen. 
Det finns alternativ väg att välja nere vid Turistvägen där separat gång- och cykelväg 
anordnats. Därför är inte Bergvägen nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt, men den uppfattas 
som genare, tystare och framförallt undviks en del höjdskillnader. 
 
Om medborgarförslaget ska bifallas bör vägen vara tillgänglig för skolbarn och övriga 
fotgängare även vintertid. Om snöröjning sker kommer biltrafiken vara ett problem även 
vintertid varför det behövs någon form av markering som tydligare visar att vägen endast är 
till för gående och cyklister. 
 
Både vinterväghållning och begränsning av trafik kostar. Vinterväghållningen beräknas till sju 
timmar per säsong vilket motsvarar cirka 4 900 kronor per år (700 kr/tim). Åtgärder för att 
hindra biltrafik beräknas kosta cirka 35 000 kronor (skyltning, chikaner, avsmalning av 
passager). Utöver detta tillkommer kostnad för belysningen, cirka 50 000 kronor i investering, 
och därefter kostnader för drift och underhåll. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0408/14 
 
§ 194 forts.  
 
Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I sitt övervägande 
skriver han att vägen är en välanvänd genväg från Bergvägen ner mot centrala delarna av 
Järvsö. För att säkerställa en trygg väganvändning för gång och cykeltrafikanter krävs 
åtgärder för att avsmalna vägen samt installera belysning. Det är lämpligt att beslutet 
verkställs av samhällsutvecklingsförvaltningen och bekostas inom ram. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 113 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 199 
Medborgarförslag 13 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0471/14 
 
§ 195 
 
Medborgarförslag gällande medtagande av hundar till Förvaltningshusets 
entréplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att det ska bli möjligt att ta med hundar in i Förvaltningshusets 
entréplan mellan klockan 18:00 och 19:00 då det är lite folk i lokalen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 37 att överlämna beslutanderätten om 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till rådet för funktionshinderfrågor för 
yttrande. 
 
Rådet föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. I stället föreslår de att en anvisad 
plats anordnas där man ska kunna koppla sin hund. Platsen ska vara säker och trygg för alla 
hundar, hundägare, hundrädda och allergiska personer. 
 
I sitt yttrande skriver rådet att övervägande har gjorts gentemot behovet att ta med sig sin 
hund till förvaltningshuset mot det besvär det kan innebära för allergiker. 
 
Ljusdals kommun har antagit en policy för funktionshinderfrågor (KS 0426/12) som är 
framarbetad utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Ljusdals kommun har även antagit ett handlingsprogram i handikappfrågor (KS 0443/03). 
Både policyn och handlingsprogrammet är antagna för att tillförsäkra människor med 
funktionshinder jämlikhet och delaktighet i Ljusdals kommun och syftet är att Ljusdals 
kommun ska vara tillgänglig för alla.  
 
Utifrån att Ljusdals kommun ska vara tillgänglig för alla bör inte hundar eller andra djur 
tillåtas i Förvaltningshuset oavsett tid och antal människor i lokalen. Detta då allergena ämnen 
från djur finns kvar i lokalen även efter att djuret lämnat lokalen vilket kan innebära 
försämrad tillgänglighet för allergiker.  
 
Enda undantaget av djur i Förvaltningshusets lokaler bör vara ledarhundar för synskadade. 
Om en sådan situation inträffar att man har en djurallergiker och ledarhund får man lösa 
situationen till det bästa för båda parter, se överenskommelse angående allergiker och 
synskadade, www.srf.nu. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0471/14 
 
§ 195 forts.  
 
Medborgarförslag gällande medtagande av hundar till Förvaltningshusets 
entréplan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande 
skriver han att Ljusdals kommun har antagit en policy för funktionshinderfrågor samt ett 
handlingsprogram i handikappfrågor. 
 
Ljusdals kommun ska vara tillgänglig för alla medborgare och därför bör inte hundar eller 
andra djur tillåtas i Förvaltningshuset. Allergena ämnen kan finnas kvar efter djuren och 
därmed försvåra tillgängligheten för allergiker. Ett undantag är ledarhund för synskadade. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 97 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Yttrande från Rådet för funktionshinderfrågor 1 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015 
Medborgarförslag 16 december 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
KF för kännedom 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 196 
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone 
Bangers väg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
losbon Sone Banger hedras av kommunen genom att Brattbergavägen i Los byter 
namn till Sone Bangers väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 75 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Förvaltningen skriver att enligt Lantmäteriverkets rapport 2001:4 med titeln ”God 
ortnamnssed” bör inte gator, vägar eller andra platser döpas efter nu levande 
personer. Deras sammanfattning angående så kallade memorialnamn lyder enligt 
nedan: 
 
”För att sammanfatta skulle man kunna säga att ett memorialnamn tillkommet 
enligt god ortnamnssed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett 
lättanvänt namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen.” 
 
Att namnge en väg efter en person som lever och faktiskt också bor på platsen 
innebär ett ingrepp i den personliga integriteten.  
 
Att ändra adressnamn innebär också en del administrativt krångel för de som är 
folkbokförda på adresserna efter vägen.  I detta fall rör det sig om femton 
personer som skulle byta adress. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lantmäteriverkets 
God ortnamnssed anger hur gator och vägar bör namnges. Eftersom förut-
sättningen för att en gata ska namnges efter en person är att vederbörande är 
avliden föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 196 forts.  
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone 
Bangers väg 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 114 
Förslag till beslut 18 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014 
Medborgarförslag 14 april 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 197 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdal ska bli 
en palmoljefri kommun. Ljusdal borde ha en nollvision för all icke-certifierad palmolja. 
 
Medborgarförslaget innebär att kommunen ställer krav på sina leverantörer och köper RSPO- 
certifierad palmolja istället för den icke-certifierade oljan, d v s har en nollvision mot icke-
certifierad palmolja. Med RSPO-certifiering menas att företaget som producerar palmolja har 
en hållbar plantering och inte skövlar regnskog för ändamålet. Sigtuna är den enda kommun i 
Sverige som har satt som mål att enbart köpa in certifierad palmolja. Förslagsställaren tycker 
att Ljusdals kommun ska ta efter detta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 149 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Inköp Gävleborg, 
miljöenheten och kostenheten. 
 
Inköp Gävleborg skriver i sitt yttrande att det finns ingenting i förslaget som strider mot Lag 
om offentlig upphandling SFS 2007:1091 eller Lag om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster SFS 2007-1092. 
 
Det är ägarna (kommunerna) och kunderna (bolagen) som ställer de krav som Inköp 
Gävleborg tillämpar vid upphandlingar. Inköp Gävleborgs uppgift i detta sammanhang är att 
kontrollera så att kraven är förenliga med lagar och att kraven är utformade mot en god affär. 
Detta sker självklart i dialog med ägarna och kunderna i respektive upphandling. 
 
Att enbart ställa kraven utan att följa upp och kontrollera dem är dock vare sig bra eller 
förenligt med gällande lagstiftningar för offentlig upphandling. Detta ser vi främst som en 
fråga för mottagande och beställande enhet/er av livsmedel i Ljusdal. 
 
De flesta av de större tillverkarna håller på att byta ut sin palmolja mot certifierad så det finns 
många produkter. Möjligtvis blir det dyrare produkter för det är märkesprodukter som 
kommer i fråga. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

35 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 197 forts.  
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri 
kommun 
 
Om inte alla kommuner kan enas om detta krav i den gemensamma livsmedelsupphandlingen 
kommer vi att få byta ut produkter och upphandla dem separat för Ljusdal vilket troligen 
kommer att ge högre priser. 
 
Redan i pågående livsmedelsupphandling ställs kravet på certifierad palmolja på någon/några 
produkter. 
 
Miljöenheten skriver i sitt yttrande att palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste 
vegetabiliska fetter, men produktionen medför oftast allvarliga miljöproblem. I dag sker 
produktionen i huvudsak i Malaysia och Indonesien, vilket medför att stora arealer regnskog 
skövlas årligen.  
 
Dagens levnadsstandard medför konsekvenser över hela världen. Ljusdals kommun har därför 
ett ansvar för att uttaget av jordens resurser sker på ett ekologiskt- och socialt hållbart sätt, för 
att även kommande generationer ska ha tillgång till god miljö.  
 
Förslaget att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri kommun kan vara svårt att nå, då de 
allra flesta livsmedelsprodukter innehåller palmolja i dag. Däremot har Ljusdals kommun 
stora möjligheter att bli en kommun som endast använder miljöcertifierad palmolja, genom att 
i upphandlingar av livsmedel ställa kravet att de livsmedelsprodukter som innehåller palmolja 
eller vegetabiliska fetter endast består av oljor som är miljövänligt producerade. I dag finns 
palmolja som produceras hållbart och ansvarsfullt, till exempel finns miljöcertifikaten 
GreenPalm och RSPO. 
 
Kostenheten skriver att de använder palmolja, det finns i så gott som hälften av all förpackad 
mat som produceras på marknaden. (De flesta av oss konsumenter använder dagligen 
produkter som innehåller palmolja).  
 
Kostchefen skriver vidare att i gällande livsmedelsavtal har inte krav ställts på att palmoljan 
ska vara certifierad. Det avtalet sträcker sig till den 14 september 2017. Redan nu har 
processen startat med ett nytt livsmedelsavtal. Där kommer Ljusdals kommun bland annat att 
arbeta för att den palmolja som finns i våra livsmedel ska vara certifierad. 
 
Den 26 maj 2015 ska kostchefer från kommunerna i Hälsingland och Gästrikland träffa Inköp 
Gävleborg och diskutera bland annat palmolja inför kommande livsmedelsupphandling. 
Man kommer bland annat ta kontakt med andra kommuner för att se hur de ställt frågan i sina 
förfrågningsunderlag för att få igenom det i sina livsmedelsavtal enligt LoU (Lagen om 
offentlig upphandling). 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 197 forts.  
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri 
kommun 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun inte skall 
medverka till att regnskog skövlas utan ta miljöansvar och övergå till att upphandla certifierad 
palmolja och därför föreslås att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 98 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Yttrande från kostenheten 9 april 2015 
Yttrande från miljöenheten 26 februari 2014 
Yttrande från Inköp Gävleborg 9 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 149 
Medborgarförslag 9 juli 2013  
 
Yrkanden 
 
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. . 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
     
 
§ 198 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Region Gävleborg.  KS 0215/15 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
     
 
§ 199 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Bolagsstämma AB Ljusdalshem 21 april 2015 
• Bolagsstämma AB Ljusdals Servicehus 21 april 2015  
• AB Ljusdalshem 24 juni 2015  
• Ljusdal Energikoncern 2 juni 2015  
• Inköp Gävleborg 5 juni 2015  
• AB Ljusdalshem 27 maj 2015  
• Samordningsförbund 3-4 juni 2015  
• Inköp Gävleborg 27 mars 2015  

 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
     
 
§ 200 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 57-80 från KLK 
samt 43-66 för SUF. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0336/15 
 
§ 201 
 
Avsägelse från Ingalill Fahlström (MP) av uppdrag som ordinarie ledamot 
i kommunstyrelsens allmänna utskott. Fyllnadsval 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ingalill Fahlström (MP) beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i  
 kommunstyrelsens allmänna utskott. 
 
2. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna  
    utskott. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingalill Fahlström (MP) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Kristoffer Hansson (MP) yrkar att Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ledamot.  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingalill Fahlström 
Kristoffer Hansson 
KSAU 
Förtroendemannaregister 
Anette  Swed 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0343/15 
 
§ 202 
 
Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som ledamot i 
kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. Fyllnadsval 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kristoffer Hansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 samhällsutvecklingsutskottet.  
 
2. László Gönczi (MP) väljs till ny ledamot i samhällsutvecklingsutskottet. 
 
3. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i samhällsutvecklingsutskottet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kristoffer Hansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsutvecklingsutskottet.  
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Kristoffer Hansson (MP) yrkar att László Gönczi (MP) väljs till ny ledamot.  
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om yrkandet kan godkännas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Eftersom László Gönczi har varit ersättare i samhällsutvecklingsutskottet yrkar Kristoffer 
Hansson (MP) att Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare.  
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om yrkandet kan godkännas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
KSSU 
Samhällsutvecklingsutskottet 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0216/15 
 
§ 203 
 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Peter Engdahl (S) väljs till ny ersättare i allmänna utskottet.  
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anne Hamrén (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i allmänna 
utskottet.  
 
Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Markus Evensson (S) yrkar att Peter Engdahl (S) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-08-13 
 Diarienummer 
   KS 0346/15 
 
§ 204 
 
Anmälan av delegeringsbeslut gällande tillförordnad chef för 
omsorgsförvaltningen. Beslut om tillförordnad chef för 
omsorgsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  
 
2. Kommunchef Claes Rydberg förordnas som tillförordnad förvaltningschef för  
    omsorgsförvaltningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har fattat ett beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens delegeringsordning B7, vilket anmäls. Beslutet handlar om att 
förordna kommunchef Claes Rydberg som tillförordnad förvaltningschef för 
omsorgsförvaltningen från 11 augusti till och med 3 september 2015. 
 
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S): Kommunchef Claes Rydberg förordnas som tillförordnad 
förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas sammanträdet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen  
Omsorgsnämnden för kännedom 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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