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§ 162 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
och kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Redovisningen per 2018-08-20 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen 

till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. 

 

Summa kvarstående medel till kommunstyrelsens förfogande  

47000 kronor (1 900 000 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme  

3 500 000 kronor (3 000 000 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens utvecklingsreserv  

- 282 000  kronor  (4 000 000 kronor budgeterat)  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 163 Dnr 00101/2018  

Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för 
elöverkänsliga i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för elöverkänsliga i 

Ljusdals kommun har inkommit. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 23 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

I sitt yttrande skriver förvaltningen att förvaltningen inte har något 

verksamhetsansvar för anpassade boendeformer för privatpersoner och enligt 

Boverkets regelverk och gällande rättspraxis (lag om bostadsanpassnings-

bidrag) så uppfyller heller inte så kallad elöverkänslighet kriterierna för 

erhållande av bostadsanpassningsbidrag. 

 

Framtida utbredning och påverkan av elektriska magnetfält inom ett specifikt 

geografiskt område går inte att förutse fullt ut och Ljusdals kommun har idag 

heller inga möjligheter att inom befintligt fastighetsbestånd erbjuda denna 

typ av anpassat boende, där total avsaknad av elektricitet och elektriska 

magnetfält är en förutsättning.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

samhällsutvecklingsförvaltningen lyfter fram att den inte har något 

verksamhetsansvar för anpassade boendeformer för privatpersoner och 

elöverkänslighet uppfyller inte heller kriterierna för erhållande av 

bostadsanpassningsbidrag. Det är mycket svårt att skapa boenden som inte 
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alls påverkas av elektricitet och elektriska magnetfält. Hela frågan om 

elöverkänslighet kräver mer forskning för att rätt kunna hanteras. I avvaktan 

på framtida riktlinjer för hur elöverkänslighet ska hanteras av kommuner 

föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 augusti 2018, § 80 

Förslag till beslut 21 juni 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 29 maj 2018 

kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018, § 23 

Medborgarförslag med bilagor 26 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 164 Dnr 00322/2018  

Skogsbranden 2018, information 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors inleder med att visa ett bildspel som 

kommunen och Länsstyrelsen Gävleborg gemensamt tagit fram för att visa 

hur vi arbetade med branden. 

 

Regeringen har fattat beslut om att utreda sommarens brandinsatser på 

nationell nivå. Vår kommuns roll måste också utvärderas och tanken är att 

den nya säkerhetschefen, Josefin Jarldheden, ska sköta det arbetet. 

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om samordningskansliets 

arbete. Kansliet fortsätter att ha öppet så länge behovet finns.  

 

Räddningschef Peter Nystedt informerar om räddningstjänstens personal och 

det höga arbetstryck de har haft sedan vårens höga vattenflöden, maj och 

juni månads skogsbränder samt om juli och augusti månads brandsituation. 

Personalen har haft en prövning i uthållighet. Räddningschefen bedömer att 

personalen är utvilad nu.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 

utsett en särskild utredare för att titta på räddningstjänstens arbete. 

 

Personalchef Maria Carlgren informerar om att 150 av kommunens 

medarbetare, exklusive räddningstjänstpersonalen, har varit inblandade i 

arbetet med branden. 7 700 arbetstimmar har lagts ned. HR-enheten har 

tillsammans med facken gjort riskbedömningar och tagit fram en 

handlingsplan för personal som arbetat med branden. I den mån man som 

medarbetare arbetat med skogsbränderna och känner behov av 

stöd/krissamtal erbjuder arbetsgivaren detta genom vår företagshälsovård 

Priserva. 

 

Ekonomichef Tom Westerberg informerar om hanteringen av kostnaderna 

för skogsbränderna ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Kommunen har 

minst 11 miljoner kronor i direkta kostnader för branden plus lönekostnader, 

kostnader för utrustning samt andra tillkommande kostnader. 
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Regeringen har avsatt medel till branddrabbade kommuner. 40 miljoner 

kronor finns att fördela och kommunerna kan få ersättning för kostnader som 

inte kompenseras enligt lagen om skydd mot olyckor eller andra system. 

Kommunerna kan ansöka om medel till och med den 15 november i år. 

Problemet för vår kommun är att hinna få in och sammanställa alla kostnader 

vi har haft. 

 

Kommunchefen bedömer att eftersläckningstiden kommer att bli lång och att 

alla kostnader inte kommer att vara kända innan 15 oktober. Kommunchefen 

har med anledning av detta kontaktat regeringskansliets kommunavdelning 

som lovat återkomma.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 165 Dnr 00084/2018  

Inköp Gävleborg- nuläge och framtid, information 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om nuläge och framtid gällande inköp 

Gävleborg. 

 

 Vad innebär Gävle kommuns beslut om utträde som sker i september 

2020? Merparten av kostnaderna kommer att kvarstå när Gävle 

lämnar. Dessa kostnader, 7 miljoner kronor, ska då fördelas på övriga 

kommuner som säger att det blir alldeles för dyrt. 

 

 Samverkansspåret, kan kommunerna samverka? Kan varje kommun 

ta hem sina resurser? På senaste Hälsingerådet beslutades att detta 

spår var spännande, men att Inköp Gävleborg först ska presentera vad 

återstående kommuner får om Inköp Gävleborgs anslag minskar med 

7 miljoner kronor. Nästa Hälsingeråd är i oktober månad.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 166 Dnr 00205/2018  

Information om strukturella förändringar i kommunen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors ger en delrapport av det uppdrag han har 

fått från kommunstyrelsen om att ta fram strukturella förändringar för en 

ekonomi i balans.  

 

En kartläggning och omvärldsanalys har gjorts som bland annat visar att 

behovet av välfärdstjänster ökar, men inte arbetskraften. 

 

Det ser likadant ut i de flesta kommuner och det kommer att vara en stor 

utmaning i framtiden. 

 

Möjliga lösningar kan vara till exempel ökad pensionsålder och att anställa 

arbetslösa med mera. 

 

Slutsatser perioden 2018-2027: 

 

 Antal 80 år och äldre kommer att vara 400 fler år 2027. Kostnad ca 

90 miljoner kronor. Ca 130 anställda fler än i dag 

 Antal 0-19 år ökar något 

 570 stycken anställda kommer att fylla 65 år under perioden 

 Rekryteringsbehovet kommer att vara 700 personer 

 260 färre i arbetsför ålder 

 880 personer fler kommer att flytta in än ut 
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Frågeställningar 

 

 Hur utvecklas pendlingen? 

 Hur stor är arbetslösheten år 2027? 

 När går man i pension år 2027? 

 Kan flyttnettot öka ännu mer? 

 Kan digitaliseringen medföra minskat rekryteringsbehov? 

 Kan fler trygghetsboenden minska behovet av särskilda boenden och 

sänka kostnaden för hemtjänst?  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 167 Dnr 00402/2012  

Redogörelse för Edängebroarna och förutsättningar för 
övertagande samt gång- och cykelväg mellan Ljusdal 
och Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har i flera år varit i kontakt med Trafikverket för att få till en 

Gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö. Kommunen har velat 

använda en av broarna i Edänge för ändamålet. 

 

Utvecklingschef Rolf Berg och gata/parkchef Emma Nordebo Snygg 

informerar. 

 

Trafikverket har nu presenterat ett avtalsförslag som innebär att 

 

 Trafikverket överlåter och försäljer fastigheten till köparen för en 

överenskommen köpesumma om 100 000 kronor. 

 I samband med köparens övertagande av broarna, ersätts köparen 

med en summa på tre miljoner kronor alternativt tio miljoner kronor, 

beroende på antalet överförda broar. 

 Detta avtal ska i första hand läggas till grund för beslut om 

fastighetsbildning. Kostnaderna för fastighetsbildningsåtgärden ska 

betalas av köparen. Bedömd kostnad 60 000 kronor. 

 Fastigheten och fastighetstillbehör överlåts i befintligt skick. 

Köparen, som är medveten om fastighetens tidigare användningssätt, 

har beretts tillfälle att undersöka denna. Provtagningsrapport på den 

nedlagda järnvägssträckan finns. Köparen har också beretts möjlighet 

att besikta de två broarna och så har gjorts. 

 Köparen påtar sig allt ansvar för genomförande av och kostnader för 

eventuell undersökning och efterbehandling. Vid krav på 

Trafikverket från tillsynsmyndighet eller annan ska köparen genast 

genomföra efterfrågade undersökningar och efterbehandlingar. 
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 Omfattningen av undersökningar och efterbehandlingar bestäms i 

samråd med tillsynsmyndigheten. Detta ansvar kvarstår hos köparen 

även om denne försäljer fastigheten vidare. Köparen godtar härmed 

fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk 

mot Trafikverket gällande fel inklusive dolda fel, faktiska fel, 

rättsliga fel eller brister i fastigheten. 

 

Utförd besiktning av den äldsta bron: 

 

Aktuell bro är trots sin aktningsvärda ålder i förvånansvärt gott skick. Akut 

åtgärd är att utföra en total ommålning av bron för att förhindra fortsatta 

korrosionsangrepp. Belastningsmässigt bedöms den nu planerade trafiklasten 

i form av gång- och cykeltrafik (inklusive snöröjningsfordon) mer än väl 

inrymmas i brons totala bärförmåga. En kontroll av nit- och bultförbandens 

status erfordras dock för beslut om eventuella åtgärder. 

 

Kostnaden för att iståndsätta bron för gång- och cykeltrafik beräknas till 8,9 

miljoner kronor. Kostnaden för att iordningställa gång- och cykelväg från 

bron till Järvsö kommer att kosta ca 5 miljoner kronor. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen undersöker också möjligheterna för en 

gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

14(16) 

Datum 

2018-09-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 00205/2018  

Rapport från omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden över vilka åtgärder som vidtagits 
för att få budgeten i balans  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2018, § 127 att omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden ska vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2018 

rapportera vilka åtgärder de vidtar för att få sina budgetar i balans.   

 

Vid det sammanträdet fanns inga sifferunderlag framtagna. Med anledning 

av arbetet kring branden hade varken kommunchef eller biträdande 

kommunchef haft möjlighet att se till att material har tagits fram. 

Kommunstyrelsen beslutade därför att omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden får återkomma med sina redovisningar när 

sifferunderlagen är framtagna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade att ställa in kommunstyrelsens 

inplanerade sammanträde den 6 september, detta på grund av för få anmälda 

ärenden. De få ärenden som var anmälda hänsköts till dagens sammanträde. 

 

De socialdemokratiska ledamöterna och miljöpartiets ledamot har inkommit 

med en skrivelse med begäran om ett extra sammanträde för att 

omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som 

vidtagits för att få sina budgetar i balans. Den redovisningen sker vid dagens 

sammanträde. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) informerar om att 

omsorgsnämnden i denna vecka har haft en budgetdag. Eftersom prognosen 

för augusti ännu inte är färdigställd utgick nämnden från aprilprognosen som 

visade på ett underskott på 15 miljoner kronor.  
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Aktuellt: 

 

 flera nya kostsamma placeringar 

 de flesta konsultuppdragen är nu avslutade, det finns nu bara en 

konsult kvar som arbetar tre dagar i veckan 

 ett försök pågår med sjutimmars arbetsdag inom IFO. Alla vakanta 

tjänster är nu besatta. 

 sjukskrivningarna har sjunkit 

 projektet Ung i Gävleborg och Ljusdal är avslutat 

 Treserva kommer att uppdateras vilket innebär en fördyring med 1 

miljon kronor 

 nytt livsmedelsavtal 

 

Omsorgsnämndens ordförande bedömer att underskottet för 2018 kommer 

att vara 22 miljoner kronor. Tillkommer gör det negativa egna kapitalet på 

10 miljoner kronor från 2017. 

 

 Förvaltningen arbetar med att inte tillsätta vissa tjänster vid 

pensionsavgångar 

 Diskussion pågår med Arbetsförmedlingen om att få betalt för 

extratjänster. 

 Alla enheter måste följa sina tilldelade budgetar. 

 Konsultstödda familjehem fasas ut. 

 Handläggningen av hemtjänsten och LSS genomlyses just nu. 

 Planering sker för införande av sjutimmars arbetsdag inom 

hemtjänsten. 

 

Omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på åtgärder för att anpassa 

sig till fastställd budgetram. Dessa åtgärder skulle ge en besparing på 13, 9 

miljoner kronor.  

 

Förutom detta har förvaltningen sett behovet av ytterligare åtgärder för att nå 

en budget i balans, men dessa åtgärder behöver omsorgsnämnden ta ställning 

till. Dessa åtgärder handlar dels om en utredning och förslag på effektivare 

organisationsstruktur, där kostnaderna ska vara 3 miljoner kronor lägre än 

nuvarande organisation samt om en anpassning av antalet boendeplatser 

utifrån förväntat behov framåt på kommunens vård- och omsorgsboenden. I 

förslaget ligger en nedläggning av Gullvivan från februari 2019 vilket skulle 

ge en besparing på 7 750 000 kronor. Dessa åtgärder ger en besparing på 

10 750 000 kronor. 
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Total besparing blir då 25 miljoner kronor. Förvaltningens åtgärder, 

tillsammans med kommande politiska åtgärder, ger då ett positivt resultat på 

ca 2 miljoner kronor för 2019. 

 

Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) informerar: 

 

 det finns en tendens till underskott för utbildningsnämnden 

 förvaltningen har tagit fram möjliga åtgärder till besparingar på 7,3 

miljoner kronor för 2018 och ca 4 miljoner kronor för 2019 

 finns det möjligheter att effektivisera administrationen 2019? 

 nämnden vill förvärva Ämbarbo gamla skola för att åstadkomma en 

bättre samordning av förskoleverksamheten i Ämbarbo. 

 höga meritvärden för 2018 

 skolrankingen har förbättrats (rådet för kommunala analyser) 

 nämnden och förvaltningen måste organiseras på ett annat sätt 

 de åtgärder som vidtagits kommer inte att ge så stor utdelning för 

2019 men från 2020 och framåt. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 137 

Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 127 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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