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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 113 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Östernäs. Kontakt har tagits med intressenter konkret. Vidare planeras för  
 marknadsföring via Objekt-Vision. Området är aktuellt inom KUPen. 

• Timmeromlastning. Regionen har tillstyrkt vår ansökan att undersöka offentliga  
 finansieringsmöjligheter till omlastningsterminal. Utredningen beräknas klar till  
 hösten. 

• Inköp Gävleborg (IKG), aktuella frågor. Utarbetandet av ny förbundsordning  
 där förvaltningen hade tänkt delta skjuts upp p g a att Gävle kommun beslutat  
 göra en utredning som berör IKG.   

• Inget nytt vad gäller Hälsingerådet. 
• Bolag och stiftelse. NärLjus arbetar aktivt med situationen kring  

 Teleperformance samt fortsätter med RFI-process angående  
 livsmedelsproduktion. En Handelsstrategi har framlagts tillsammans med  
 Ljusdal i Centrum. 

• Arbetsmarknadsfrågor. Kommunchefen har fått i uppdrag att se över en ny  
 kommunal organisation gällande arbetsmarknadsfrågorna. 

• Personalfrågor. F n pågår rekrytering till Förvaltningschef för SUF och  
 Informationschef. 

• Årskalender. Kommunstyrelsen kommer vid varje sammanträde att delges en  
 uppdaterad årskalender. Den kalender i fyra sidor som bifogas dagens kallelse är  
 ännu ej i den form som avses komma framöver. I samband med att läsplattor  
 införs kommer årskalendern att digitaliseras, arbetet pågår. Syftet är att  
 styrelseledamöterna ska kunna följa och förutse viktiga händelser under året.  
 Kompletteringar av kalendern kommer att ske löpande. Kalendern kommer,  
 efter att ha varit aktiv under en tid, att utgöra ett gott underlag för styrelsens  
 planering.  

• Kommunen har beviljats drygt 500 tkr till särskilda insatser för barn/ungdom 6- 
 15 år under sommarloven. Ansökan har gjorts av Fritid/Kultur/Musikskola/ 
 Folkhälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tidigare  
 Ungdomsstyrelsen, är bidragsgivare.  
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Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 113 forts.  
 
Information från kommunchefen  

 
 

• Ekonomi. Ekonomichefen informerar om utfall så här långt på året:  
 Förvaltningarna arbetar intensivt med prognosen som ska presenteras på  
 kommunstyrelsens sammanträde 26 maj. Några osäkerhetsfaktorer finns: 

 Ökningen av nyanlända hr påverkat uppföljningarna. Det finns  
    eftersläpningar i återsökningar från Migrationsverket.  

 Skatteunderlagsprognoserna har ändrats ett flertal gånger 
 Hur stora blir kostnaderna för branden i Förvaltningshuset? Vad gör vi  

    med de brandskadade 44 000 böckerna? 
 Ackordsuppgörelsen med Samkraft AB? 

• Björn Mårtensson (S) vill ha information om Järvsö IK:s ekonomiska  
 svårigheter. Kommunchefen informerar om att klubben i det korta perspektivet  
 redan nu kommer att få förutbetalning på nästa års verksamhetsbidrag. Då kan  
föreningen lösa de mest akuta ekonomiska problemen. Kommunchefen och 
ekonomichefen tittar på ett mer långsiktigt förslag, som kommer till kommunstyrelsen 
för behandling. 

• Björn Mårtensson (S) tar upp frågan om den skoglige förvaltarens organisatoriska  
 placering. Kommunchefen informerar om att den skoglige förvaltaren organisatoriskt   
 är placerad på Kommunledningskontoret, Inköpsenheten. 

 
Propositionsordning 
 
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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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 114 
 
Aktuellt integrationsläge, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Kenneth Forssell ger ett aktuellt integrationsläge: 
 

• Antalet asylsökande minskar, även antalet ensamkommande barn 
• I oktober 2015 var prognosen för 2016 totalt 135 000 asylsökande, varav 24 000 

ensamkommande barn. 
• I april 2016 är prognosen för 2016 totalt 60 000 asylsökande, varav 7 000 

ensamkommande barn. 
• I Ljusdal har vi sedan årsskiftet tagit emot 22 kommunplacerade flyktingar med 

permanent uppehållstillstånd. Ytterligare tio kvotflyktingar kommer enligt plan i 
augusti månad. 

• En ny fördelningsmodell för ensamkommande barn är beslutad. Enligt den är Ljusdals 
andel fastslagen till 2,35 promille, vilket innebär att vi kan förvänta oss 16 barn enligt 
prognosen.  

• Till och med 15 januari 2016 har Ljusdal tagit 75 ensamkommande barn. Hälften av 
dem bor i kommunens HBV-hem, Credo. Ca 35 är placerade i familjehem eller på 
extern HVB-placering. 

• Kommunen har avtalat om 20 nya platser i Järvsö med privat entreprenör från 1 juni 
2016. 

• Uppstarten av eventuellt Credo IV kommer att ”läggas på is” 
 
Propositionsordning 
 
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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 Diarienummer 
   KS 0179/16 
 
§ 115 
 
Ansökan om regionala projektmedel, Projekt Omlastningsterminal i 
Ljusdal steg 2 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan godkänns. 

 
2. 77 500 kronor anslås ur kommunstyrelsens medel till förfogande att utgöra kommunens 

kontanta medfinansiering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har i samverkan med Region Gävleborg, Trafikverket och fyra skogliga 
företag genomfört ett utredningsarbete i syfte att kartlägga förutsättningarna för att anlägga en 
omlastningsterminal vid Böle. Arbetet skedde med stöd i form av regionala projektmedel och 
projektet avslutades i denna del den 31 december 2015. Vid projektslutet var cirka 80 000 
kronor av kommunens kontanta finansiering oförbrukade. Några frågor anses återstå att utreda 
innan beslut kan tas om fortsättningen. Med detta avses i första hand att beskriva den areella 
utvecklingspotentialen vid Böle för att även möjliggöra biobränslehantering och att inventera 
möjliga finansieringslösningar.  
 
Ljusdals kommun vill nu göra dessa kompletterande insatser samt även ingående undersöka 
möjligheten att finna offentlig finansiering för den alternativa plats för en ny terminal som 
diskuterats inom kommunen – Bränta. Denna plats bedöms i flera avseenden, främst gällande 
tillgängliga ytor och närhet till vägnätet, som ett bättre alternativ än Böle. 
 
Med stöd av ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande har en ansökan om 
projektmedel lämnats till Region Gävleborg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 47 
Kommunledningskontorets skrivelse 4 april 2016 
Delegeringsbeslut 1 april 2016 
Ansökan om regionala projektmedel 1 april 2016 
Medfinansieringsintyg 1/april 2016  
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C), Örjan Fridner (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0179/16 
 
§ 115 forts.  
 
Ansökan om regionala projektmedel, Projekt Omlastningsterminal i 
Ljusdal steg 2 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten   
Kommunchefen  
Utvecklingschefen  
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 Diarienummer 
   KS 0130/16 
 
§ 116 
 
Yttrande över remiss från Trafikverket gällande åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Yttrandet godkänns och sänds till Trafikverket. 
 
 
Sammanfattning  
 
Trafikverket har presenterat ett förslag för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden, som sträcker sig till 2025. Landets 
kommuner har getts möjlighet att svara på remissen senast den 1 juni 2016. 
 
Kommunledningskontoret har skrivit förslag på yttrande och föreslår att detta godkänns. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 46 
Förslag till beslut 5 april 2016 
Synpunkter på förslag 4 april 2016 
Yttrande från Hälsingerådet 5 april 2016 
Remiss 3 mars 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Trafikverket 
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 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 117 
 
Jämställdhetsberedning, finansiering av verksamhet 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till kommunfullmäktiges budgetram för 2016 anslås 80 000 kronor för 

jämställdhetsberedningens arbete. 
 

2.  Kommunfullmäktiges kostnader för jämställdhetsberedningen inarbetas i budget från  
 2017.  

 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att inrätta en jämställdhetsberedning. Efter 
det att en demokratiberedning inrättats och tilldelats en finansiering har frågan även 
aktualiserats för jämställdhetsberedningen och kommunchefen har fått i uppdrag att överväga 
budget jämte finansiering av aktuell beredning. 
 
Beredningen har fem ledamöter och beräknas sammanträda sex gånger per år. En modell 
analog med den som gäller för demokratiberedningen avses övervägas. 
 
Kommunchefen skriver i sitt övervägande att beredningen tillhör fullmäktiges verksamhet och 
bör rimligen finansieras där. Medel måste därför avsättas inom fullmäktiges budget. 
 
Beredningen kan delegeras att besluta om av fullmäktige avsatta medel. Attestanter bör vara 
ordförande och vice ordförande. I enlighet med reglemente avgör beredningen självt dess 
arbetssätt och har möjligheten att tillkalla experter eller göra studiebesök. 
 
En grov beräkning baserad på sex sammanträden med fem ledamöter inkluderande 
halvdagsarvoden, förlorad arbetsinkomst och ersättning för resor ger en summa på 50 000 
kronor per år. Därtill medel för att bekosta en heldags studieresa samt kostnad för en inbjuden 
expert, 30 000 kronor. Total kostnad för beredningen blir då cirka 80 000 kronor. För 2016 
föreslås att medel disponeras inom kommunfullmäktiges ramar. Budget för 2017 och vidare 
inarbetas i budget 2017-2019.  
 
Utöver den direkta kostnaden för beredningen avses kostnaden för sekreterarfunktionen att 
täckas inom kommunledningskontorets ramar. Vid sex överläggningar inklusive kallelser, 
protokoll med mera, ytterligare aktiviteter och hantering beräknas preliminärt 0,15 procent 
tjänst att behövas. Förvaltningen avser i första hand bemanna sekreterarfunktionen inom 
ramen för befintlig organisation. Om det inte skulle vara möjligt beräknas en kostnadsökning  
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 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 117 forts.  
 
Jämställdhetsberedning, finansiering av verksamhet 
 
om cirka 100 000 kronor per år, vilken förvaltningen sedermera kan komma att aktualisera i 
kommunens budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 51 
Kommunledningskontorets skrivelse 5 april 2016 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 118 
 
Kommunstyrelsens mål 2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Reviderade mål för kommunstyrelsen antas för 2016. 
 
2. Verksamhetsansvariga utses för respektive mål i enlighet med bilagd målbeskrivning. 

 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2016, § 32 att återremittera ärendet. 
 
Detta berodde bland annat på följande yrkanden: 
 
Sören Görgård (C): Följande revideringar i målen ska göras: 
 
• Andelen invånare med eftergymnasial utbildning upp till tre år ska öka till 13 

procent år 2016 och under 2015-2016 till 15 procent 
• Kollektivtrafikutbudet ska under 2016-2018 öka 
 
Kristoffer Hansson (MP): Följande mål ska tillföras: 
 
• Vi ska ha en radikal sänkning av sjukskrivningsnivån i kommunen 
• Ökad känsla av delaktighet hos personalen 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att baserat på de yrkanden som framställdes har 
förvaltningen genomfört en mindre utredning där det framkommit underlag för förvaltningens 
bedömning. 
 
Förvaltningen noterar att Sören Görgårds yrkande gällande eftergymnasial utbildning 
sannolikt är språkligt mer korrekt än liggande förslag. Dock avstår förvaltningen från att 
föreslå förändringar eftersom liggande formulering är identisk med den som Statistiska 
Centralbyrån, SCB använder i sin frågeställning. En förändring av texten i liggande förslag 
skulle innebära att korrelationen med SCB:s frågeställning försvagas.  
 
Förvaltningen föreslår i enlighet med Sören Görgårds yrkande att ambitionsnivån för gällande 
kollektivtrafikutbud för åren 2016-2018 höjs från bibehållas till ökas. Denna förändring kan 
genomföras redan för 2016 och nuvarande mätmetod kan bibehållas. 
 
Kristoffer Hansson yrkade på att mål gällande sjukskrivningsnivån och känslan av delaktighet 
hos personalen skall införas som nya mål. Förvaltningen har övervägt detta yrkande och kan 
konstatera att ett generellt mål för kommunens sjukskrivningsnivå om 5 procent sedan  
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 118 forts.  
 
Kommunstyrelsens mål 2016 
 
tidigare är fastställt i kommunfullmäktige och bör ses inom ramen för det arbete som pågår 
med att utveckla kommunens personalpolitik.  
 
För yrkandet angående delaktighet är det rimligt att även ange kommunens personalpolitik 
som korrekt sammanhang. I samband med att personalutskott bereder tillkommande 
respektive reviderade policys följs dessa av målbeskrivningar inom bland annat områden som 
delaktighet. 
 
Allmänna utskottet föreslår 12 april 2016, § 49 att reviderade mål för kommunstyrelsen antas 
för 2016 och att verksamhetsansvariga utses för respektive mål i enlighet med bilagd 
målbeskrivning. Allmänna utskottet beslutade att Kristoffer Hanssons yrkanden från 
kommunstyrelsens sammanträde 4 februari 2016, § 32 ska diskuteras i personalutskottet.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 49 
Kommunledningskontorets förslag 21 mars 2016 
Reviderat förslag till mål för kommunstyrelsen 21 mars 2016 
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2016, § 32 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Kommunstyrelsen ska arbeta för att åstadkomma en sänkning av 
sjukfrånvaron till 5 %. 
 
Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.   
 
Reservation 
 
Kristoffer Hansson (MP) till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0078/16 
 
§ 119 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande promemorian Några frågor om 
offentlighet och sekretess, Ds 2016:2 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Remissvaret godkänns och ska sändas till Justitiedepartementet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Justitiedepartementet har efterfrågat Ljusdals kommuns synpunkter på 
departementspromemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 
2016:2) som syftar till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
(2009:400), från och med 1 januari 2017. 
 
Ljusdals kommun har valt att svara på det av lagändringsförslaget som rör 
kommunens verksamhet och stöder därför det föreslagna förbättrade skyddet för 
offentliganställdas personliga integritet som ska motverka risk för hot och våld. 
 
Kommunen anser också att det är viktigt att enskildas användning av informa-
tionsteknik hos bibliotek omfattas av bibliotekssekretess.  
 
Synpunkter 
 
Förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet 
 
Det skydd för offentliganställdas personliga förhållanden som nu gäller hos Riksdagens 
ombudsmän (JO), och hos andra myndigheter där personalen kan riskera att utsättas för hot 
och våld, föreslås nu gälla alla offentliganställda. 
 
Ljusdals kommun stöder förslaget att ändra sekretessbestämmelsen så att det förutom 
enskildas bostadsadress, privata telefonnummer, personnummer och andra jämförbara 
uppgifter blir ett utsträckt skydd som även omfattar fotografiska bilder som används för intern 
presentation av myndighetens personal (till exempel på intranät). 
 
Kommunen anser att tryckfrihetsförordningens regler om rätten att få ta del av allmänna 
handlingar inte påverkas av nämnda begränsning. Det förbättrade skyddet för 
offentliganställda föreslås med en sekretessbestämmelse med omvänt skaderekvisit. Det 
innebär att uppgifternas skyddas om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.  
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 Diarienummer 
   KS 0078/16 
 
§ 119 forts.  
 
Remiss från Regeringskansliet gällande promemorian Några frågor om 
offentlighet och sekretess, Ds 2016:2 
 
Enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek 
 
I nuläget är det vad gäller biblioteken endast uppgifter om enskildas lån, reservation eller 
annan beställning som omfattas av sekretess. På det här området har lagstiftningen blivit 
omodern och det är hög tid att den uppdateras för att säkerställa dataanvändarnas integritet. 
 
Ljusdals kommun anser att förslaget om föreslagen utökad sekretess ligger i linje med 
bibliotekslagen som i sin ändamålsparagraf (§2) anger att: ”Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” En förutsättning för den fria åsiktsbildningen är 
informationsfrihet och personlig integritet. 
 
Allmänhetens behov av insyn i vilka sökningar andra enskilda gör på bibliotekens datorer 
måste, liksom insyn i uppgifter om enskildas lån, betraktas som begränsat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 april 2016 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande 13 april 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Justitiedepartementet 
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 Diarienummer 
   KS 0146/16 
 
§ 120 
 
Resfritt Gävleborg 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ljusdals kommun deltar i det kommunala/regionala samarbetet Resfritt Gävleborg. 
 
2. Medel disponeras inom kommunledningskontorets årliga budgetram. 
 
Sammanfattning  
 
Under ett par års tid har det bedrivits ett arbete för att skapa en plattform som stödjer 
genomförandet av möten på distans. Tanken är att plattformen ska vara tillgänglig på ett 
likartat sätt oberoende av i vilken av de elva deltagande organisationerna användaren arbetar. 
En annan målsättning, som blivit allt viktigare med tiden, har varit att åstadkomma en lösning 
där traditionell videokonferens kan fungera tillsammans med Microsofts lösning 
(Lync/Skype) som är, eller kommer att vara, införd i hos samtliga inom en snar framtid. 
I arbetet har ingått att analysera befintliga och kommande användningsområden och behov. 
Ett flertal användningsområden har identifierats, till exempel administrativa möten, 
utbildning, vård på distans och vårdplanering.  
 
Just vårdplanering är ett område där många sett en mycket stor potential för effektivisering 
och kvalitetshöjning. Andra ”nyttor” som framkommit i arbetet har varit förbättrade 
förutsättningar för samverkan, miljövinster och potentiellt kraftigt minskade kostnader (främst 
restid men även direkta reskostnader). 
 
Uppbyggnaden av den utvecklade plattformen bekostas när det gäller investeringarna, i sin 
helhet, med beviljade regionala utvecklingsmedel och medfinansiering från samtliga 
kommuner och från dåvarande landstinget.  
 
Den utvecklade plattformen kommer att drivas av Region Gävleborg som därigenom kan 
erbjuda kommunerna verktyg för att på ett smidigt sätt anordna och genomföra resfria möten. 
Möten där traditionella videokonferensrum men även Lync/Skype kan användas. 
 
Det beslut som är aktuellt här handlar om hur de driftskostnader som uppstår ska hanteras. 
Region Gävleborg har uppskattat årskostnaden för teknisk drift, förvaltning och andra linjens 
support till 1 357 000 kronor. Förslaget är att denna kostnad fördelas så att Region Gävleborg 
betalar 30 procent och kommunerna resterande 70 procent.  
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att Ljusdals kommun ligger geografiskt placerad på 
ett sätt som göra att möjligheterna för minskning av restid genom ett utvecklat tekniskt system 
för möten utan att resa är uppenbar. Redan idag används det nuvarande videokonferens-
systemet flitigt, särskild har vårdplaneringsmöten uppmärksammats, men med den utvecklade  
tekniska lösningen finns det potential för ytterligare reducering av antalet resor till möten i 
andra kommuner.  
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 Diarienummer 
   KS 0146/16 
§ 120 forts. 
 
Resfritt Gävleborg 
 
Att systemet Lync/Skype nu tillförs innebär att var och en, från sin egen dator, kan delta i 
videokonferens uppkopplade till de särskilda studios som redan finns, eller direkt mellan 
datorerna. Denna tekniska utveckling skapar helt andra förutsättningar än den nuvarande där 
man är bunden till de speciella videokonferensrummen.   
 
Nuvarande system kostar 20 000 kronor i årlig drift för kommunen, det förnyade beräknas 
kosta 64 293 kronor. Kostnadsfördelningen Region Gävleborg 30 procent och kommunerna 
resterande 70 procent är en sedvanlig fördelning vid dylika lösningar enligt uppgift. 
 
I samband med att de nya tekniska lösningarna kommer till stånd planeras även en 
utbildningsinsats genomföras för vilken särskilda kostnader av engångskaraktär kan förväntas 
uppstå. 
 
Förvaltningarna kommer att uppmanas till informationsinsatser för att tydliggöra fördelarna 
med att använda systemet. 
 
Det är rimligt att Ljusdals kommun fortsatt deltar i samarbetet med de övriga kommunerna 
och regionen. Kostnaden måste anses låg i förhållande till den restid respektive reskostnad 
som ska kunna undvikas vid optimerat nyttjande av systemet.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 50 
Kommunledningskontorets skrivelse 17 mars 2016 
Underlag för beslut avseende driftskostnader för en regionalt tillgänglig plattform för resfria 
möten 15 mars 2016 
 
Yrkanden 
 
Kristoffer Hansson (MP), Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S) och Jonny Mill (LB):  
Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomienheten  
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0107/13 
 
§ 121 
 
Samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk 
Förening 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samarbetsavtal 2016-2018 med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk 

förening godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Befintligt samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening löper ut 
per årsskiftet. Kontakt har tagits med föreningen för att upprätta nytt samarbetsavtal.    
 
Föreningen bedriver tillsammans med Fågelsjö Hembygdsförening ett omfattande arbete med 
att tillgängliggöra de värden som finns på Gammelgården. Antalet besökare förväntas öka 
med anledning av världsarvsutnämningen. Samarbetsavtalet gör det möjligt för den 
ekonomiska föreningen att kunna anställa en heltids föreståndare, vilket man bedömer är en 
förutsättning för att klara verksamheten. 
 
Bidraget utökas från 2017 för att följa lönekostnadsutvecklingen. 
 
Ljusdals kommun äger Gammelgården och måste, för att kunna göra gården tillgänglig, 
bedriva någon form av förvaltning. Det sedan 2002 välfungerade samarbetet Fågelsjö 
Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening föreslås nu ges en förlängning till och med 
2018. 
 
Den hittillsvarande verksamheten har fungerat på ett bra sätt och det är därför rimligt att 
förlänga samarbetet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 52 
Kommunledningskontorets skrivelse 31 mars 2016 
Samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening 
 
Jäv 
 
Björn Mårtensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0107/13 
 
§ 121 forts. 
 
Samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk 
Förening 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0159/16 
 
§ 122 
 
Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Inköp Gävleborg har lämnat sin årsredovisning för 2015. I förvaltningsberättelsen skriver de 
bland annat om ekonomin: 
 
”För 2015 redovisar vi ett negativt ekonomiskt resultat. Ett underskott som vi kommer att 
börja ta igen under 2016 och fortsätta med fram till den 31 december 2018 i enlighet med 
den återtagandeplan som direktionen fattade beslut om den 18 september 2015. 
 
Anledningen till att underskottet uppstått beror främst på: 
• En mycket stark produktionsutveckling som har krävt mer upphandlingsresurser, vi har 

genomfört mer än 40 procent  fler upphandlingar relativt 2014 
• Ökade krav från beställare både vad avser tidig involvering och kravhöjd  
• Skifte av upphandlingschef under året vilket har krävt extra resurser 
• Långtidsfrånvarande (sjukskrivningar och vård av barn under lång tid) vilket har krävt 

vikarier samt att del av lönen har funnits kvar 
• Kostnader som tillhör föregående år har belastat årets resultat 
• Kostnader som ska bäras av kommunerna har under 2015 burits av Inköp Gävleborg 
• Avsättning för pensionslösning genom försäkring via KPA för perioden har till 

övervägande del skett per den 31 december 2014. Avsättning har ökat med 473 000 
kronor 2015. Detta beror på att erhållna fakturor från KPA inte omfattat hela 
pensionsåtagandet. Utredning pågår för att förstå vad som orsakat detta och hur det ska 
hanteras varför detta reserveras i bokslutet som en avsättning 

 
Återtagandeplanen fokuserar både på att öka intäkter och att minska kostnader 
Intäktsförändringen består av: 
• Höjning av avgifter för bolagskunder utifrån verifierad omfattning på uppdrag utförda 

för dem 
• Höjning av avgifter för uppdrag utifrån verifierad ökad tidsåtgång i uppdrag 
• Att vi tar betalt för alla uppdrag utanför förbundsordningen 
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 Diarienummer 
   KS 0159/16 
 
§ 122 forts. 
 
Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg 
 
Kostnadsförändringen består av: 
• Lokalkostnader minskar genom att minska lokalytan i Gävle, hyra ut del av lokalen i 

Gävle till extern part samt säga upp lokaler i kommuner där egen personal inte är 
stationerad 

• E-handelskostnader fördelas på kommunerna där nyttoeffekter uppstår 
• IT-kostnader fördelas på kommunerna vad avser uppdrag som kommunerna har ansvar för 

att följa såsom avtalstrohet och produktionsplanering samt vissa upphandlingsområden 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 48 
Kommunledningskontorets skrivelse 30 mars 2016 
Revisionsberättelse för år 2015, 4 april 2016 
Förvaltningsberättelse 21 mars 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0377/15 
 
§ 123 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande snabbladdare för elbilar 
och elhybrider i Ljusdals centrum. 
 
Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU och CHAdeMO 
och ladda med minst 40 kW effekt. 
 
Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och matställen som föraren 
kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda bilen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande. 
 
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med fastighetsägare, kommer att 
sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i samråd med 
fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping under 2016 och med 
detta anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 78 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192 
Medborgarförslag 8 september 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0377/15 
 
§ 123 forts.  
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att minst två snabbladdare 
sätts upp. 
 
Örjan Fridner (S) och Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
Örjan Fridners m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0382/15 
 
§ 124 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagställaren önskar 
snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till 
mat och shopping. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande. 
 
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med fastighetsägare, kommer att 
sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i samråd med 
fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping under 2016 och med 
detta anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 79 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193 
Medborgarförslag 14 september 2015 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att minst två snabbladdare 
sätts upp. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Kristoffer Hanssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0329/15 
 
§ 125 
 
Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av 
äldreboendet Björkbacka 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår att 
beslutet om att lägga ner äldreboendet Björkbacka rivs upp. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2015, § 159 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 20 januari 2016, § 6 att medborgarförslaget avslås. 
 
Nämnden skriver i sitt yttrande att det minskade behovet av platser i äldreboende har medfört 
att Björkbacka under senare delen av 2015 lagts ned. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt yttrande att Björkbacka har lagts ned. 
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande över medborgarförslaget framhållit ett minskat behov av 
äldreboenden. Kommunen planerar att bygga fler Trygghetsboenden varav ett är planerat till 
Stenevägen i Järvsö. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 58 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Omsorgsnämndens yttrande 20 januari 2016, § 6 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2015, § 159 
Medborgarförslag 15 juli 2015 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 126 
 
Representant till styrgruppen för en långsiktig bostadspolitisk inriktning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Lars Molin (M) väljs till kommunstyrelsens representant i styrgruppen för en långsiktig      
    bostadspolitisk inriktning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2015, § 154 att bifalla en motion från Yvonne 
Oscarsson (V) och Stina Michelson (S) gällande bostäder. Motionen bifölls såtillvida att 
kommunchefen fick i uppdrag att föreslå organisation och inriktning för framtagande av en 
långsiktig bostadspolitisk inriktning samt ge förslag på genomförandeplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2015, § 318 att fastställa kommunchefens 
förslag om organisation och genomförandeplan för framtagande av en långsiktig 
bostadspolitisk.  
 
Inriktningsarbetet ska ledas av en styrgrupp bestående av en representant per nämnd 
(kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden). 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför utse en representant till styrgruppen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016, § 53 
Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015, § 318 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Lars Molin (M) väljs till kommunstyrelsens representant i 
styrgruppen för en långsiktig bostadspolitisk inriktning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen  
Lars Molin 
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§ 127 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Tillsynsplan miljöenheten 2016.  KS 0171/16  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 128 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 50-64 från KLK 
och 31-47 för SUF. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 129 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Inlandskommunerna ekonomisk förening 4 mars 2016  
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 3 februari 2016  
• AB Ljusdalshem 31 mars 2016 
• Rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 5 april 2016  
• Samordningsförbund Gävleborg 18 mars 2016  

 

Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/15 
 
§ 130 
 
Information om Röda Kvarn i Ljusdal 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Örjan Fridner (S) vill som ett extra ärende ha information om ärendet 
om begäran från Ljusdalsbygdens museum om att kommunen ska förvärva 
fastigheten Röda Kvarn, för att rädda teatersalongen för eftervärlden. Kommunen 
skulle då kunna avyttra nuvarande museifastighet och tillhörande mark. 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om att ärendet är skickat till samhällsut-
vecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Kommunchefen menar att denna fråga inte kan bortses från i KöpingsUtvecklingsProcessen 
(KUP:en). 
 
Frågor som måste besvaras är: 
 

1. Är kommunen villig att köpa fastigheten? 
2. Är kommunen beredd att samarbeta enligt museets önskemål? 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 131 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet är styrgrupp för projektet att upprätta en VA-plan. 
 
2. I styrgruppen ingår styrelseordföranden för Ljusdals Energi AB.  
 
3. Projektdirektiv till VA-plan för Ljusdals kommun godkänns.  
 
4. VA-planen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.      
 
5. 150 000 kronor anslås för konsultkostnader för kommunens del för 2017. Medel anslås 

från kommunstyrelsens konto till förfogande.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2016, § 15 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag 
att, i samarbete med Ljusdal Vatten AB, upprätta en VA-plan för Ljusdals kommun. 
Arbetsgruppen består av representanter från samhällsutvecklingsförvaltningens enheter Plan 
och bygg, Miljö och Gata/park samt Ljusdal Vatten AB. Arbetsgruppen har arbetat fram ett 
förslag till projektdirektiv. Syftet med projektdirektivet är att ange strategiska direktiv för 
projektet och på så vis bidra till planens upprättade.  
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott är det politiska organ som Plan- och 
byggenheten arbetar gentemot i planfrågor och bör därför utgöra politisk styrgrupp för 
arbetet. Kommunstyrelsen har beslutat att VA-planen ska upprättas i samarbete med Ljusdal 
Vatten, varför även styrelseordföranden för Ljusdals Energi AB bör ingå i styrgruppen.    
 
I kommunstyrelsens beslut om att upprätta VA-plan anges att planen förslagsvis utgör ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
Arbetsgruppen anser att planen bör utgöra ett sådant eftersom det ger planen en tydlig status, 
planen blir starkt vägledande och det är att föredra ur demokratiaspekt då framtagande-
processen ger möjlighet till insyn och påverkan. Beslutet om att anta planen fattas av 
kommunfullmäktige.   
 
Arbetsgruppen har bedömt att arbetet med att upprätta planen fordrar konsulthjälp i form av 
projektledare. Kostnaden bör delas mellan kommunen och Ljusdal Vatten AB. 
Konsultkostnaden är beräknad att uppgå till mellan 150 000 – 300 000 kronor beroende på 
arbetsinsats.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 131 forts.  
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Samhällsutvecklingsutskottets beslutade 19 april 2016, § 65 att ett tillägg ska göras under 
Effektmål: Bortfall av elektricitet som kan påverka VA-försörjningen kan hanteras.” 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 65 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 april 2016 
Projektdirektiv VA-plan 11 april 2016 
  
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB), Björn Mårtensson (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande 
Styrelseordförande Ljusdal Energi AB 
Ekonomienheten  
SUF balanslista 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0232/14 
 
§ 132 
 
Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus" 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till detaljplan för Storbyn 22:1 ”Föreningarnas hus” antas.   
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har efter uppdrag från samhällsutvecklingsutskottet i juni 
2014, § 101 tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Storbyn 22:1 i Färila, 
Föreningarnas hus. Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning under hösten 
2014. Planen syftar till att ge möjligheter att använda fastigheten för ändamålen kultur och 
fritid, skola, kontor och bostäder och att säkerställa byggnadens bevarande. Planen ersätter 
den tidigare markanvändningen ”allmänt ändamål”. Den nya markanvändningen innebär att 
fastigheten kan användas för fler ändamål än vad som tidigare var möjligt. Planen innebär 
även att kommunen erkänner byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och ger den ett formellt 
skydd i detaljplan vilket saknas sedan tidigare.      
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag från januari 2015 att anta planen återremitterades 
av samhällsutvecklingsutskott för att inhämta ytterligare synpunkter från FärilaRådet, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsens beredning som syftade till att 
få synpunkter kring användandet av byggnaden.      
 
Utöver beslutet om att upprätta en ny detaljplan har ett annat beslut fattats om att kommunen 
ska avyttra fastigheten. Besluten om att upprätta detaljplan och att sälja är dock oberoende av 
varandra och precis som alla detaljplaner är planen ”blind” för vem markägaren är. 
Fastigheten kan därmed användas och ägas av såväl kommun som enskilda förutsatt att 
användningen är förenlig med den som föreslås i planen vilket prövas i bygglovet. De 
tillfrågade instansernas verksamhet bedöms inrymmas inom föreslagen plan.       
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 63 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 mars 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll  
Antagandehandlingar 12 januari 2015   
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M), Björn Mårtensson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0232/14 
 
§ 132 forts.  
 
Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus" 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0028/11 
 
§ 133 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Norrkämstaledens 
förlängning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
Sammanfattning 
 
Den 15 mars 2016 § 50 fick samhällsutvecklingsutskottet muntlig information om det äldre 
detaljplaneuppdrag som förvaltningen har från kommunstyrelsen (3 december 2002, § 378) 
som handlar om att planlägga en väg, Norrkämstaledens förlängning, mellan Norrkämsta 
industriområde och Gärdeåsvägen i Ljusdal. Förvaltningen ville höra utskottets åsikter och 
om kommunstyrelsens nu fjortonåriga uppdrag fortfarande är aktuellt. Förfrågan kan ses i 
ljuset av en senare tids ”städning” i äldre, inaktuella uppdrag.    
 
Utskottet beslutade att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer 
detaljerat förslag om vad planen skulle innebära och om ett eventuellt återtagande av 
planuppdraget.  
 
Enligt planhandlingarna som upprättades för nio år sedan (2007) innebär planen att en ny 
vägförbindelse byggs mellan Norrkämsta industriområde och Gärdeåsvägen. Syftet med den 
nya vägen skulle vara att avlasta och omfördela genomfartstrafik från centrala delar av 
Ljusdal som Norra Järnvägsgatan och Norrkämstavägen, Nordgatan och Lilla Vintergatan. 
Planen skulle kunna innebära att syftet uppnås.           
 
Sedan 2007 har nya förutsättningar tillkommit. Steg mot att avlasta och omfördela trafik har 
tagits. Bland annat har kommunen och Trafikverket planer på att byta huvudmannaskap för 
Norra Järnvägsgatan och Kyrksjönäsvägen. Det innebär att genomfartstrafik på Norra 
Järnvägsgatan försvinner och att gatan kommer att avlastas. På Norrkämstavägen har det 
införts förbud mot genomfart av lastbil. Det innebär att tung trafik har omfördelats och att 
gatan har avlastats. Norrkämstavägen har dessutom asfalterats och standarden har höjts.     
 
Plan och bygg har tagit fram tre tänkbara alternativ för hur utskottet kan besluta i ärendet:    
 
Nollalternativet. Låta planuppdraget ligga tills vidare eller att besluta om ytterligare 
underlag/utredningar inför beslut. Alternativet är inte att föredra då ett redan gammalt ärende 
kommer att bli liggandes ännu längre. Tillräckligt med underlag bedöms finnas för att kunna 
besluta i ärendet.    
 
Genomför. Revidera planen och sänd ut den på samråd. Det vill säga genomför 
planuppdraget och upprätta detaljplanen. Planen måste revideras eftersom ett antal år har gått 
sedan handlingarna upprättades. Kan kräva uppdatering av diverse trafikutredningar. Medel 
för att genomföra detaljplanen bör avsättas framöver i samband med ett antagande av planen.   



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

36 

 
 Diarienummer 
   KS 0028/11 
§ 133 forts.  
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Norrkämstaledens 
förlängning 
 
Avsluta. Kommunstyrelsen återtar planuppdraget. Ärendet återtas och ingen ytterligare 
arbetstid läggs ned på projektet. Vägsträckningen har sedan tidigare valts och är utpekad i 
översiktsplanen. Om det skulle visa sig nödvändigt kan ett nytt detaljplaneärende inledas.     
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 64 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 5 april 2016 
Planhandlingar och karta 
  
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

37 

 Diarienummer 
   KS 0466/14 
 
§ 134 
 
Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Öster-Skästra 24:7 
med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö - till 
kommunfullmäktige för kännedom 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 235 att anta detaljplan för Öster-
Skästra 24:7 med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö. 
 
Beslutet överklagades av ägarna till fastigheten Öster-Skästra 24:7 som yrkade på att beslutet 
att anta detaljplanen ska upphävas. 
 
Länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och beslutat att avslå överklagandet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 69 
Länsstyrelsens beslut 18 mars 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 235 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0556/15 
 
§ 135 
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslaget till fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler godkänns 
 
2. Pengar tas från kontot investeringsbidrag samlingslokaler 
 
3. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2016 

 
 

Sammanfattning  
 
Tre ansökningar om investeringsbidrag har inkommit och totalt söks 219 817 kronor. I 
budgeten finns 100 000 kronor avsatta. Eftersom den sökta summan överstiger de medel som 
finns anvisade i budget måste en prioritering göras mellan de olika objekten. Om bidraget 
skall ge någon effekt bör ett antal objekt prioriteras istället för att alla ansökningarna får dela 
lika eller fördelas enligt en procentuell fördelning. Förvaltningen har varit i kontakt med de 
sökande föreningarna för att undersöka om projekten kommer att genomföras även om man 
inte får den sökta summan. Järvsöfolkan har även sökt bidrag från andra instanser och efter 
samtal med dem kommer de att förverkliga projektet med egna insatser och oavsett bidragets 
storlek.  
 
Sökta Bidrag 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 166 313 
Föne Bygdegårdsförening 22 973 
Hybo Bygdegårdsförening 30 531 
Totalt 219 817  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att investeringsbidraget fördelas enligt följande: 
 
Föne Bygdegårdsförening 22 973 
Hybo Bygdegårdsförening 30 531 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 46 496 
Totalt 100 000 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 61 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 7 april 2016 
Ansökningar  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0556/15 
 
§ 135 forts.  
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2016 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten  
Bygdegårdsföreningarna (3 st) 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0542/15 
 
§ 136 
 
Medborgarförslag gällande gatubelysning från bron över Kvarnån i 
Ramsjö. Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att tända gatubelysningen från 
bron över Kvarnån i Ramsjö och söderut, som är släckt trots beslut i fullmäktige om att 
sträckan ska vara belyst. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2016, § 23 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att belysningen längs sträckan har 
varit utan strömtillförsel efter det arbete som Trafikverket utförde under hösten, där de 
kopplade isär kommunal och statlig anläggning. Under vecka 7 har arbeten utförts längs 
sträckan som innebär att ny kabel sammankopplar sträckan med den kommunala 
anläggningen söderut. Dessutom byts de gamla belysningsarmaturerna ut mot nya. Detta 
innebär att det nu lyser på sträckan igen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslag gällande 
gatubelysning från bron över Kvarnån anses besvarat i och med att belysningen lyser.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 81 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 23 
Medborgarförslag 16 december 2015 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0542/15 
 
§ 136 forts.  
 
Medborgarförslag gällande gatubelysning från bron över Kvarnån i 
Ramsjö. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0481/15 
 
§ 137 
 
Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid Östernäsområdet 
mellan Hälsans stig och järnvägsövergången. Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande utökad belysning vid 
Östernäsområdet mellan Hälsans stig och järnvägsövergången. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 241 att delegera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att medborgarförslaget kan bifallas. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att ”Östernäs har blivit ett fint parkområde med många 
besökande och Hälsans stig är ett populärt gångstråk. Att knyta samman gångbron över 
järnvägen med parken är viktigt för att förstärka närheten mellan centrum och Kyrksjön. För 
att detta ska fungera även sedan solen gått ner är belysning ett viktigt inslag. I samband med 
projektering av belysningsanläggning vill förvaltningen även se över helhetsstrukturen med 
möjlig trädplantering och anläggning av gräsyta. Detta för att skapa en känsla av att parken 
fortsätter upp mot Södra Järnvägsgatan, vilket också kan skapa trygghet. Magasinsgatan kan 
även få en tydligare inramning vilket kan ge bättre trafiksäkerhet. Om medborgarförslaget 
godkänns kommer förslagsställarna bjudas in för att titta på helhetsförslaget för sträckan så att 
de kan se om deras synpunkter tagits tillvara”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Östernäsområdet fortsätter att 
byggas ut. Nästa tillskott till alla olika anläggningar inom området är en skatboardpark. 
Utbyggnaden innebär att fler och fler besöker och rör sig inom området. Det är självfallet att 
vägarna till Östernäs ska upplevas trygga och säkra och därför bifalles förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 80 
Dialog med förslagställarna 24 februari 2016 
Förslag till beslut 1 februari 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 december 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 241 
Medborgarförslag 9 november 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0481/15 
 
§ 137 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid Östernäsområdet 
mellan Hälsans stig och järnvägsövergången. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
SUF balanslista 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0031/16 
 
§ 138 
 
Medborgarförslag gällande att övergå till etiskt/ekologiskt brukande av 
kommunens och församlingens skogar. Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att den skogliga tjänstemannen får i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att bedriva ett mer etiskt och ekologiskt skogsbruk. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att övergå till etiskt/ekologiskt 
brukande av kommunens skogar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 33 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att den skogliga tjänsteman, som ska tillträda inom 
kort, får i uppdrag att utreda förutsättningar, hinder och möjligheter att bedriva ett mer etiskt- 
och ekologiskt skogsbruk i de kommunala skogarna. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att plockhuggnings- och blädningsskogsbruk historiskt 
har använts som skogsbruksmetod i Sverige på den tid då skogsbruket sköttes manuellt, med 
huggare och häst alternativt mindre enklare maskiner. Dimensionsavverkningarna var ett 
sådant förfarande då endast större träd av viss dimension plockades ur skogarna. Resultatet av 
den tidens skogsbruk var bl a att timmerkvaliteten succesivt försämrades då individer med 
arvsanlag för storväxt timmer försvann ur skogen medan träd med sämre timmerkvalitét 
lämnades kvar. Däremot var detta ett skogsbruk som i stort var skonsamt mot andra arter och 
biologiska kvaliteter.   
 
Av bl a ekonomiska skäl och teknikens utveckling övergavs denna form av skogsbruk nästan 
helt då det blev betydligt mer rationellt och ekonomiskt lönsamt med trakthyggesbruk och 
nyttjande av stora maskiner. Blädningstekniken har dock levt kvar i liten skala och 
forskningen har fortgått vilket gjort att vi idag har utvecklat metoder även för denna typ av 
skogsbruk. Det finns framtagna rekommendationer under vilka förutsättningar den bäst är 
tillämpbar. 
 
I dag är det dock ekonomiskt ofördelaktigt att konsekvent bedriva denna typ av skogsbruk 
jämfört med trakthyggesbruket. Det finns även resultat som visar att det kan vara ekologiskt 
negativt även med denna typ av skogsbruk. Trakthyggesbruket kan ju också bedrivas i olika 
grad av hänsynstagande till andra värden som natur, kultur och friluftsvärden och på så vis  
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 Diarienummer 
   KS 0031/16 
 
§ 138 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att övergå till etiskt/ekologiskt brukande av 
kommunens och församlingens skogar. Svar 
 
minska de negativa konsekvenserna. På vissa beståndstyper, under vissa förutsättningar, 
kanske en kombination av brukningsmetoder kan vara lämpligt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun inte ansvarar 
för församlingens skogar. Alla kommunens verksamheter ska drivas hållbart och skötas på ett 
sådant sätt att kommunen uppnår antagna miljömål. Ljusdals kommun är en stor skogsägare. 
Beslut har tagits om att anställa en skoglig tjänsteman. Han eller hon bör få i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att bedriva ett etiskt och ekologiskt skogsbruk. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 56 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 22 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016 
Medborgarförslag 27 januari 2016 
 
Vid sammanträdet medverkar förslagsställaren. 
 
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 139 
 
Information om de gröna näringarna i kommunen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Jan Thorén från LRF:s kommungrupp i Ljusdal informerar om de gröna näringarna i 
kommunen: 
 
 En bonde gör många personer sysselsatta 
 Självförsörjningsgraden i riket är 50 %. Detta innebär att om exporten stryps, har vi i 

Sverige mat i fem dagar. Hur sårbara är vi? 
 Utan bönder riskerar all åkermark att växa igen 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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