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§ 1 Dnr 00283/2016  

Genomfart Ljusdal - kompletterande yttrande över 
granskningsförslag vägplan – ÄRENDET UTDRAGET 
 
Ärendet fanns med på dagens sammanträde på grund av kommunfull-
mäktiges beslut 25 februari 2019. Efter sammanträdet, skickades ett yttrande 
till Trafikverket innehållande den beslutspunkt som gick igenom i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen vill nu skicka ett kompletterande yttrande till Trafikverket. 
 
Arbetsutskottet beslutade att dra ur ärendet från dagordningen. 

Protokollsanteckning 

Bodil Eriksson (LB) vill ha antecknat till protokollet: 
 
”Det vore ett brott mot demokratin att skicka yttrandet trots kommun-
fullmäktiges beslut (punkt 2) om att avvakta en eventuell folkomröstning 
samt en kostnadsfördelning mellan Trafikverket och Ljusdals kommun”.  
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§ 2 Dnr 00402/2012  

Gång- och cykelväg Ljusdal-Järvsö 

Arbetsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till lösning 

för en ny gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö. 
 
2. Som komplement ska även ett förslag till lösning för en gång- och 

cykelväg mellan Ljusdal och Färila samt mellan Järvsö-Nybo-Karsjö tas 
fram. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har under ett antal år fört diskussioner med Trafikverket 
gällande en lösning för att disponera en av de nedlagda järnvägsbroarna vid 
Edänge som del i en GC-förbindelse. Trafikverkets besked har ändrats över 
tid. I ett tidigare skede ansågs ett nyttjanderättsavtal möjligt. Trafikverket har 
genom regeringsbeslut inte längre möjlighet att teckna sådana avtal för 
längre tidsperioder. Trafikverket har presenterat ett förslag till avtal som 
reglerar hur kommunen genom förvärv av den ena eller båda broarna vid 
Edänge kan ges möjlighet att använda en sådan för GC-trafik.  
 
Beskrivning av ärendet 

 
Det finns sedan en längre tid från flera håll framställda önskemål om att få 
till stånd en gång- och cykelförbindelse mellan Ljusdal och Järvsö. Plan- och 
byggenheten fick av kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett förslag och 
en kostnadsberäkning gällande detta. Den tänkta sträckningen är via 
Svinhammarsvägen, som passerar Ljusdals golfbana, till Edänge där den ska 
gå över Ljusnan via en av de nedlagda järnvägsbroarna. För den återstående 
sträckan till Järvsö finns flera olika möjliga alternativ.  
 
Det avtalsförslag som Trafikverket tagit fram innehåller villkor för ett 
kommunalt övertagande av en eller två broar samt den nu nedlagda 
järnvägssträckan mellan Ede och Böle. Delar av avtalsförslaget innebär 
relativt långtgående framtida åtaganden för kommunens vidkommande. 
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Avtalsförslaget bör förhandlas med Trafikverket om det nu föreslagna 
innehållet samt delar som bör kompletteras. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att ge ett uppdrag att 
ta fram ett färdigt förslag som innehåller ett förhandlat avtalsförslag gällande 
Trafikverkets anläggning samt beskrivning och kostnadsberäkning gällande 
övriga delar i en komplett GC-förbindelse mellan Ljusdal och Järvsö. 
Som ett komplement till detta uppdrag kan lämpligen även ett förslag 
gällande en gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila tas fram. 
 
Ljusdals kommun har ett antal angelägna GC-åtgärder som finns prioriterade 
av kommunstyrelsen och som redovisats till Region Gävleborg för att 
finansieras inom ramen för länstransportplanen. Under 2019 kommer det 
högst prioriterade objektet, sträckan Nore-Rolfhamre, att byggas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 mars 2019 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M): bifall till förslaget. 
 
Sören Görgård (C): bifall till förslaget med tillägget: 
 
Kommunchefen får även i uppdrag att titta på hur man kan få till en gång- 
och cykelväg mellan Järvsö-Nybo-Karsjö.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  
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§ 3 Dnr 00360/2018  

Förskolelokaler Ämbarbo 

Arbetsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Förvärv av fastigheten Ljusdal Kläppa 27:8 genomförs inte.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 29 november 2018, § 220 att återremittera 
utbildningsnämndens förslag att förärva fastigheten Ljusdal Kläppa 27:8 till 
nämnden för omarbetning och komplettering. Utbildningsnämnden har 
därefter behandlat ärendet vid nämndens sammanträde 21 februari 2019, § 
10 och beslutat avge följande svar: 
 
Det planerade förvärvet av Ämbarbo skola liksom eventuell förhyrning av 
densamma är inte möjligt då fastigheten hyrts ut på fem år av ägaren. 
 
Förskoleverksamheten är därmed åter i stort behov av att lösa lokalfrågorna 
för verksamheten i Ämbarbo, vilket förvaltningen nu arbetar med och avser 
att återkomma med förslag innan sommaren. 
 
Förslaget till förvärv av fastigheten Ljusdal Kläppa 27:8 är inte längre 
möjligt att genomföra och kommunstyrelsen förslås därmed besluta att inte 
genomföra förvärv av nämnda fastighet.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 mars 2019 
Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2019, § 10 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 23 januari 2019 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 220        
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Yrkanden 

 

Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 4 Dnr 00352/2018  

Årsredovisning 2018 - information 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Tom Westerberg informerar om årsbokslutet 2018. 
 
Driften på nämndsnivå 

Kommunstyrelsen   -0,1 
Utbildningsnämnden  -6,4 
Omsorgsnämnden   -30,9 
Övriga 0,5 
Totalt  -36,8 

 
Utbildningsnämndens underskott beror främst på: 
Grundskola grundsärskola, -4,4 miljoner kronor 
 Extra resurser för elever med särskilda behov 
 Resurstilldelningen är otillräcklig för tjänster och behov på små 

skolenheter 
Gymnasieskola och gymnasiesärskola, -1,6 miljoner kronor 
 Personal för undervisning och övrig personal 
 
Omsorgsnämndens underskott beror främst på  
Individ- och familjeomsorg, -18,8 miljoner kronor 
 Konsulentstödda familjehemsplaceringar 
 Konsultkostnader 
 Skyddsplaceringar på grund av våld i nära relation 
Stöd och omsorg, -4,0 miljoner kronor 
 Assistansersättningar 
 Socialpsykiatri 
Äldreomsorg, -8,6 miljoner kronor 
 Vård- och omsorgsboenden 
 Hemsjukvård 
 
Årets resultat är beräknat till -23,0 miljoner kronor. 
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Årligt finansiellt mål -2 procent (kommunens resultat ska vara 0,5 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag) 
Långsiktigt finansiellt mål 5,4 procent (Kommunens soliditet inklusive 
pensionsförpliktelse ska år 2020 vara 7 procent)  
 
Balanskravsavstämning 
Ackumulerade negativa resultat att återställa, -39,9 miljoner kronor 
 14,4 miljoner kronor ska regleras senast år 2020 
 29,9 miljoner kronor ska regleras senast år 2021 

 
Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.   
 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 
Akt      
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§ 5 Dnr 00085/2019  

Ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol- 
respektive tobakslagen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

  
1. Kommunens uttag av prövnings- och tillsynsavgifter justeras från och 

med 1 juli 2019 enligt 8 kap 10 § 2-3 st alkohollagen samt enligt 19 b § 
tobakslagen och 8 kap 1-2 §§ nya tobakslagen, 23 § lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

 
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får, om det finns särskilda skäl i 

det enskilda fallet med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet, eller övriga omständigheter, i särskilt beslut sätta ned 
eller efterskänka en avgift enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen 
om handel med receptfria läkemedel. 

 
3. Med start år 2020 ska avgifterna 1 januari varje år justeras av 

arbetsmarknads- och socialnämndens alkoholhandläggning. Taxorna ska 
uppräknas utifrån förändringen enligt Statistiska centralbyråns 
konsumentprisindex (KPI) med oktober 2018 som basmånad. Taxorna 
avseende tillsynsavgifter för tobak, folköl, receptfria läkemedel och E-
cigaretter och påfyllnadsbehållare avrundas uppåt till närmaste 10-tal 
kronor. Taxorna avseende tillstånd enligt alkohol- och tobakslagen samt 
tillsyn enligt alkohollagen avrundas uppåt till närmaste 50-tal.  Vid 
sänkning av KPI lämnas alla taxorna oförändrade. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 beslutade riksdagen att nya tobakslagen (LTLP) ska träda i 
kraft 1 juli 2019. Det innebär bland annat att all försäljning av tobaksvaror 
blir tillståndspliktigt. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa 
platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och 
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är 
avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes 
kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning 
och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
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Ansvaret för att handlägga och pröva ansökan om detaljhandels- och 
partihandelstillstånd delegeras till den kommun som försäljningsstället 
tillhör. I Ljusdals kommun är ansvaret för uppdraget enligt tobakslagen 
sedan tidigare delegerat till arbetsmarknads- och socialnämnden.  
 
Den nya tobakslagen medför ökat tillsynsansvar och nya uppdrag för 
arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket gör att delegationsordningen 
behöver revideras. Tillståndsprövningen kommer, i stort sett, vara lika 
omfattande som prövningen är idag för serveringstillstånd enligt 
alkohollagen.  
 
Förslaget innehåller även en revidering av prövnings- och tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen. Vissa avgifter föreslås höjas, vissa ändras,  någon avgift  
föreslås sänkas och vissa föreslås vara oförändrade.  
 
Underlag med motivering till förslagen samt bilagor med nuvarande och 
föreslagna avgifter bifogas ärendet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 19 februari 2019, § 82 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 4 februari 2019 
Förslag till nya tillsynsavgifter 2019 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C): bifall till 
arbetsmarknads- och socialnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 6 Dnr 00404/2018  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Ljusdals kommun med anledning av 
utskott 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. De föreslagna revideringarna i allmänt reglemente för kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i Ljusdals kommun antas inte.     
 

2. Ett reglemente ska tas fram för arbetsutskottet, personalutskottet och 
budgetberedningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 6 februari 2019 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att § 28 i reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Ljusdals kommun ska ändras i enlighet med följande lydelse: 
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott bör bestå av tre ledamöter 
och tre ersättare. 
 
Utifrån detta föreslås revidering av första stycket § 28 i reglemente för 
kommunstyrelse och nämnderna i Ljusdals kommun.     
 
Nuvarande lydelse 

28 § Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden får själva 
inrätta utskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. 
Övriga nämnder får begära hos kommunstyrelsen om att få ha utskott.  
 
Föreslagen ny lydelse 

28 § Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden får själva 
inrätta utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter 
och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott ska 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Övriga nämnder får begära hos 
kommunstyrelsen om att få ha utskott.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
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Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ljusdals 
kommun revideras enligt förslag.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 mars 2019 
Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder 19 mars 2019 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Bodil Eriksson (LB): avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.   
 
Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Lars Molin (M): reglemente ska tas fram för arbetsutskottet, 
personalutskottet och budgetberedningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet gällande 
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet avslår 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 
15(19) 

Datum 

2019-03-19 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 00270/2018  

Översyn av de kommunala bolagens ägardirektiv och 
bolagsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchefen Mikael Björk informerar om översynen av de 
kommunala bolagens ägardirektiv och bolagsordningar som pågår. 
 
Det är Demokratiberedningen som har initierat översynen 22 maj 2018. 
 
Ärendena kommer upp för beslut i kommunstyrelsen 2 april 2019. 
 
Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.   
 

Beslutsunderlag 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 8 Dnr 00347/2018  

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas 
igen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Medborgarförslaget avslås.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om 
att skolan i Ramsjö öppnas igen i form av en förskola och årskurs 1-3. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018, § 107 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade 26 oktober 2018 medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår 24 januari 2019, § 2 att medborgarförslaget 
avslås.  
 
I sitt yttrande skriver nämnden att elevunderlaget inte medger att skolan i 
Ramsjö drivs som en egen enhet. Utbildningsförvaltningen har god kunskap 
om befolknings- och elevutvecklingen och skolans verksamhet har utretts 
och prövats ett antal gånger. Skulle elevunderlaget öka markant kan saken 
omprövas men inget tyder idag på att detta skulle kunna ske.    
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att i enlighet med 
utbildningsnämndens yttrande finns inte elevunderlag nog att bedriva skola i 
Ramsjö. Medborgarförslaget ska därmed avslås.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 21 februari 2019 
Utbildningsnämndens yttrande 5 februari 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 september 2018, § 107 
Medborgarförslag 24 augusti 2018 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.      
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§ 9 Dnr 00230/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ-
och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för individ-
och familjeomsorgen, IFO gällande fjärde kvartalet 2018.  
 
Av kvartalsrapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och 
familjeomsorg, IFO.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 mars 2019 
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 19 februari 2019, § 78 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 27 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.    
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 
19(19) 

Datum 

2019-03-19 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde kvartalet 
2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2018. 
 
Av rapporten framgår att det finns 13 rapporteringar till Inspektionen för 
Vård och omsorg (IVO) på beslut som inte har verkställts inom tre månader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 mars 2019 
Omsorgsnämndens protokoll 21 februari 2019, § 25 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 februari 2019  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.     
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