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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 81 
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Återuppbyggnaden i Förvaltningshuset ska ske enligt alternativ tre. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2016, § 35 att återremittera ärendet gällande 
återbyggnad i Förvaltningshuset efter branden. 
 
Återremissen berodde bland annat på att man vill tillmötesgå förslagsställarna till det 
medborgarförslag som kommunfullmäktige biföll den 21 november 2011, § 268, såtillvida att 
tankarna i förslaget ska tas med i framtida diskussioner om utformning och utrustning av 
Ljusdalssalen. 
 
Fastighet har tagit fram ett ytterligare förslag, alternativ tre, som bygger på 
medborgarförslaget. Detta innebär att köket flyttas fram mot före detta Ljusdalssalen och 
cafeterian förläggs i före detta Ljusdalssalen. Delar av betongväggen mot Ljusdalssalen rivs 
och ersätts med en pelare. Nya toaletter byggs mitt emellan cafeterian och nya placeringen av 
Ljusdalssalen. Samtalsrum byggs i omedelbar anslutning till försäkringskassans 
mottagningsutrymmen. Ny passage in till Tallåsenrummet byggs vid östra trapphuset.  Ett 
entresolbjälklag byggs inne i biblioteket för att skapa ersättningsytor med mera för bland 
annat biblioteket. Entresolplanet förses med hiss för att lösa tillgängligheten till plan 2. 
Entréerna till biblioteket förses med magnetuppställda dörrar som stängs med automatik i 
händelse av brand och väggen utförs brandklassad för att begränsa brandspridningen i 
händelse av en ny brand. Utformningen av receptionen är inte helt fastställd, vilket kan 
påverka kostnadsbilden, men dock med högst 70 000- 80 000 kronor, detta gäller oavsett 
vilket alternativ som väljs. En utrymningsdörr sätts in från receptionen in i det östra 
trapphuset för att öka säkerheten för receptionspersonalen. 
 
Osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsbilden finns om förslaget, framförallt vilka krav 
som kan komma att ställas ur myndighetssynpunkt gällande eventuellt nytt bygglov på grund 
av de omfattande ändringarna. 
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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 81 forts.  
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden 
 
De kostnader som tillkommer är på totalt cirka 7,9 miljoner kronor och består bland annat av: 
• Väggöppning i före detta Ljusdalssalen - 500 000 kronor. 
• Entresolplan cirka - 1,6 miljoner kronor 
• Uteplats - 690 000 kronor 
• Ny väggkonstruktion mot uteplats - 485 000 kronor 
• Ny ventilation, el och flytt av kök och toaletter upptar den största delen av de övriga 

kostnaderna. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 mars 2016 § 44 att återuppbyggnaden i 
Förvaltningshuset ska ske enligt en kombination av alternativ två och tre. Den västra delen 
(biblioteket) byggs om enligt alternativ tre och den östra delen byggs enligt alternativ två. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 44 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2016 
Ritningar: 
Bilaga 1 Återställning 
Bilaga 2 Smärre ombyggnad 
Bilaga 3 Stor ombyggnad 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Lars Björkbom (KD): 
Återuppbyggnaden i Förvaltningshuset ska ske enligt alternativ tre. 
 
Rolf Paulsson (-), Irene Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP), Örjan Fridner (S),  
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Örjan Fridner (S), Markus Evensson (S), Rolf Paulsson (-), Stina Michelson (S) och  
Kristoffer Hansson (MP): Ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. 
 
Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer Jonny Mills m fl yrkande mot Rolf Paulssons m fl yrkande. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller Jonny Mills m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 81 forts.  
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Jonny Mills m fl yrkande, Nej-röst för Rolf Paulssons m fl yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Jonny Mills m fl 
yrkande. 
 
Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson 
(V), Lars Björkbom (KD), Allan Cederborg (M) och Victoria Andersson (M) röstar JA. 
 
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Kristoffer 
Hansson (MP), Rolf Paulsson (-) och Michael Michaelsen (SD) röstar NEJ. 
 
Reservationer 
 
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Kristoffer 
Hansson (MP) och Rolf Paulsson (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl yrkande om att 
ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 82 
 
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 Bo-Vision. Området är aktuellt inom  
 Köpingsutvecklingsprocessen (KUP). 

• Timmeromlastning. Diskussion förs med regionen angående förlängning och  
 vidgning av den nyligen avslutade utredningen. 

• Inköp Gävleborg. Aktuella frågor. Ny förbundsordning där förvaltningen  
 sannolikt kommer att delta aktivt. Ägartillskott för att finansiera underskott i  
 verksamheten.  

• Hälsingerådet har lämnat skrivelse till regionen angående folkhälsofråga liksom  
 skrivelse till Trafikverket angående hastigheter på riksvägar. 

• Bolag och stiftelse. NärLjus fortsätter med RFI-process angående  
 livsmedelsproduktion. Extra ägarsamråd avhölls med fokus på bolagets  
 kommande investeringsidéer 6/4. 

• Arbetsmarknadsfrågor. Ingen ny info. 
• Personalfrågor. F n pågår rekrytering till förvaltningschef på  

 samhällsutvecklingsförvaltningen 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. 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. 

• Ekonomi. Ekonomichefen informerar om utfall så här långt på året.  
 Kommunstyrelsen har under 2015, i sin uppsiktsplikt, noga följt den  
 Ekonomiska utvecklingen inom omsorgsnämnden. Ekonomichefen informerar  
 om att det finns stora eftersläpningar inom omsorgsförvaltningen på återsökta  
 medel hos Migrationsverket. Det är därför mycket svårt att innan  
 delårsprognosen ha någon uppfattning om hur omsorgsnämndens ekonomi ser  
 ut. 

 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 83 
 
Förslag till budgetramar för kommunstyrelsen 2017 och ELP 2018-2019 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslag till kommunledningskontorets budgetramar 2017 och ELP 2018-2019 för 

investeringar med tilläggsäskanden godkänns. 
 
2.  Förslag till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar 2017 och ELP 2018-2019 för  
 investeringar med tilläggsäskanden godkänns. 
 
3.  Förslag till kommunstyrelsens budgetramar för drift ska vara enligt beslutad ELP. 
 
4.  2 miljoner kronor anslås 2017 ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv till kultursatsning  
 på Slotte. Finansiering från 2018 och framåt hanteras av budgetberedningen. 
 
Sammanfattning  
 
Sedan 2015 lämnas kommunstyrelsens båda förvaltningars förslag till budgetramar och ELP i 
ett gemensamt missiv. Respektive förvaltningars äskanden har behandlats i då båda utskotten. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 16 mars 2016  
Förslag till ramar driftbudget och investeringsbudget 2017-2019 
Förslag till budgetförändringar/utökningar 2017-2019 
Förslag till investeringar utöver ram 2017-2019 
Beskrivningar av investeringsobjekt 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 39 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 36 
 
Yrkanden 
 
Sören Görgård (C):  
 
1.  Förslag till kommunledningskontorets budgetramar 2017 och ELP 2018-2019 för  
 investeringar med tilläggsäskanden godkänns. 
 
2.  Förslag till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar 2017 och ELP 2018-2019 för  
 investeringar med tilläggsäskanden godkänns. 
 
3.  Förslag till kommunstyrelsens budgetramar för drift ska vara enligt beslutad ELP. 
 
4.  2 miljoner kronor anslås 2017 ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv till kultursatsning  
 på Slotte. Finansiering från 2018 och framåt hanteras av budgetberedningen. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 83 forts. 
 
Förslag till budgetramar för kommunstyrelsen 2017 och ELP 2018-2019 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sören Görgårds yrkande nr 1. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande. 
  
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Sören Görgårds yrkande nr 2. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande.  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Sören Görgårds yrkande nr 3. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande.  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Sören Görgårds yrkande nr 4. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Kommunchefen för kännedom 
Tf samhällsutvecklingschef för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 84 
 
Reviderad budget 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Utifrån sänkta internhyror minskas budgetramar 2016 med totalt 6 064 tkr med 

fördelning enligt nedanstående: 
- Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, -167 tkr 
- Kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsförvaltningen, -1 592 tkr 
- Utbildningsnämnden -3 726 tkr 
- Omsorgsnämnden -579 tkr 

 
2. Det tillfälliga statsbidraget på 25 085 tkr för hantering av flyktingsituationen 2016 

som utökade budgetramar fördelas enligt nedanstående: 
- Omsorgsnämnden 10 400 tkr 
- Utbildningsnämnden 6 500 tkr 
- Kommunstyrelsen, överförmyndarverksamheten, 578 tkr 
- Centrala flyktingmedel 7 537 tkr 

 
3. Till Omsorgsnämnden anslås 11 400 tkr i utökad budgetram för 2016. 
 
4. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 1 mkr. 
 
 
Bakgrund 
 
 
Sänkta internhyror 
 
2015 infördes komponentavskrivning för fastigheter. Detta innebär att varje fastighet, i 
redovisningen, skall delas upp i komponenter. Resultatet av införandet blev att de årliga 
avskrivningarna totalt sett blir lägre. Detta ger en lägre kostnader för fastighetsenheten vilket 
ger en möjlighet att sänka hyrorna för 2016 och framåt. I och med att hyrorna sänks kommer 
förvaltningarna få lägre hyreskostnader. För 2016 finns en lagd budget utifrån den högre 
hyresnivån och därmed föreslås att budgetramarna sänks med lika mycket. 
 
Tillfälligt statsbidrag för att hantera den rådande flyktingsituationen 
 
Ljusdals kommun har erhållit tillfälligt statsbidrag, enligt rubricerat, med 27,1 mkr för åren 
2015-2016. Enligt rekommendation skall detta redovisas över tiden 201512-201612. 
Fördelningen blir 2 085 tkr för 2015 och 25 015 tkr för 2016. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 84 forts.  
 
Reviderad budget 2016 
 
Nämnderna har analyserat merkostnader och behov av medel för 2016. Merkostnader är 
sådana som inte täcks från migrationsverket eller den centrala potten för flyktingmedel. De 
merkostnader som redovisas är: 

- Omsorgsnämnden 10 400 tkr 
- Utbildningsnämnden 6 500 tkr 
- Överförmyndarverksamheten 578 tkr 

 
Förutom dessa anslag föreslås att den centrala potten för flyktingmedel får utökat anslag med 
7 537 tkr. Ur denna pott söker främst utbildningsförvaltningen medel för kostnader man har 
för flyktingar som är inskrivna hos integrationsenheten. Kostnaderna är t ex för 
förberedelseklasser, utökningar inom SFI och gymnasiets IM-program. Till denna pott har 
kommunfullmäktige anslagit 4,7 mkr för 2016. För 2015 uppgick ansökningarna ur den 
centrala potten till 9,8 mkr vilket medförde ett underskott på -5,1 mkr. Kostnaderna som söks 
ur potten beräknas öka 2016 och med det föreslagna anslaget på 7 537 tkr beräknas budget 
klaras. Underskott i den centrala potten täcks normalt sett av överskott från 
integrationsenheten. För 2016 behöver detta överskott föras över till 2017 och framåt. Detta 
för att klara de merkostnader (som under 2016 täcks av det extra statsbidraget) som kvarstår i 
och med det utökade flyktingmottagandet. 
 
Utökad budgetram omsorgsnämnden 
 
Omsorgsnämnden hade ett kraftigt underskott 2015 på -37 mkr. För att stärka deras 
budgetram föreslås en utökning med 11,4 mkr vilket motsvarar det ofördelade sparkrav som 
nämnden har.  
 
Finansiering och resultatpåverkan 
 
Effekten av införandet av komponentavskrivning ger lägre kapitalkostnad, lägre hyror och en 
effekt av sänkta budgetramar. Detta skapar motsvarande utrymme att fördela. Ökade 
finansiella intäkter och en positiv slutavräkning ger också ett utökat utrymme. För att klara 
den budgeterade resultatnivån krävs att en miljon kronor finansieras inom ram. I förslaget tas 
detta ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 23 mars 2016 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 34 
Reviderade budgetramar 
Proforma resultaträkning jmf med budget 
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 84 forts.  
 
Reviderad budget 2016 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C) och Allan Cederborg (M): Bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Markus Evensson (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunledningskontorets 
förslag förutom att de centrala flyktingmedlen ska fördelas till nämnderna enligt följande: 
 

- 500 tkr avsätts till kommunstyrelsens förfogande. Pengarna riktas till 
kvalitetsarbetet. 

- 4 574 tkr avsätts till omsorgsnämnden 
- 2 463 tkr avsätts till utbildningsnämnden 

 
Kristoffer Hansson (MP):  

- 5 744 tkr ska tas ur resultatet för 2016 
- Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 5 mkr 
- 6,7 mkr avsätts till omsorgsnämnden 
- 4 mkr avsätts till utbildningsnämnden 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkanden 
om att utifrån utifrån sänkta internhyror minska budgetramar 2016 med totalt 6 064 tkr med 
fördelning enligt förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkanden 
om fördelning av det tillfälliga statsbidraget mot Markus Evenssons m fl yrkande om 
fördelning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om 
att till Omsorgsnämnden anslå 11 400 tkr i utökad budgetram för 2016. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om 
att minska anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsreserv med 1 mkr. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 84 forts. 
 
Reviderad budget 2016 
 
Reservationer 
 
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och 
Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
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 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 85 
 
Årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om årsredovisning för 2015. 
 
Årets resultat blev 5,3 miljoner kronor, vilket är något lägre än prognosen som lämnades i 
samband med delårsrapporten (6,7 miljoner kronor). Under året har verksamhetens 
nettokostnad ökat med 42 miljoner kronor medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 41 
miljoner kronor. 
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med -23, 3 miljoner kronor. 
 
Återbetalningen av villkorat aktieägartillskott från AB Ljusdalshem med 9,6 miljoner kronor 
är en stor del i det positiva finansnettot. 
 
Under året har det investerats med 66 miljoner kronor (netto) vilket är 28 miljoner kronor 
lägre än budget. 
 
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till -23,3 miljoner kronor, vilket är 1,4 
miljoner kronor bättre än prognosen i delårsrapporten. Omsorgsnämnden visar det största 
underskottet med -37,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har ett överskott med 0,8 
miljoner kronor, kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 12,5 miljoner kronor. 
Utförligare redovisning av nämndernas resultat finns i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. För nämnderna totalt sett ökar nettokostnaderna jämfört med 
föregående år med 36 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016  
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 33 
Årsredovisning 
 
Yrkanden 
 
Kristoffer Hansson (MP): Nämndernas egna kapital ska nollställas. 
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 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 85 forts.  
 
Årsredovisning 2015 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna årsredovisningen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-04-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 86 
 
Bokbussverksamheten - förslag efter remiss 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras i syfte att utreda möjligheterna till inköp av bokbuss som drivs med  
 fossilfritt bränsle. 
 
 
Sammanfattning  
 
Biblioteksverksamheten har på uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet gjort en utredning 
”Konsekvensanalys – vägval i fråga om bokbussverksamheten”. Där utreds de ekonomiska 
och kulturella konsekvenserna av att fortsätta som idag kontra att byta ner sig till mindre 
bokbuss eller att inte ha någon alls, det vill säga tre olika förhållanden har undersökts. 
Verksamheten ansåg det även lämpligt att undersöka ett fjärde alternativ – mellanstor 
bokbuss.  
 
Bakgrunden till utredningen är att nuvarande bokbusschaufför/biblioteksassistent går i 
pension i oktober 2017. Dessutom är det ovisst hur länge som nuvarande bokbuss går att köra, 
då den är gammal och i dåligt skick. Processen för att köpa en ny buss tar lång tid och bör 
starta så snart som möjligt.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2015, § 176 att utredningen skulle 
skickas på remiss till partier, nämnder, bygderåd, kommunala pensionärsrådet samt rådet för 
funktionshinderfrågor. När remisstiden gick ut den 1 mars hade 15 instanser svarat. 
 
Resultatet av remissrundan är att alternativ 1, det vill säga alternativet stor bokbuss, är det 
som vunnit gehör.  
 
Detta alternativ är även det som biblioteksverksamheten förordar. Förutom att medel anslås 
för inköp av en stor bokbuss föreslår utredaren att medel anslås till att anställa en 
bokbusschaufför/biblioteksassistent. 
 
En instans - Myndighetsnämnden - hade inga synpunkter. Övriga har alla svarat att de, liksom 
biblioteksverksamheten, vill behålla den service som finns idag. De skäl som anförs är de som 
utredaren anger i utredningen - en flexibel service till boende i glesbygden, varav många är 
äldre och funktionshindrade, samt en god och kostnadseffektiv service till skola och förskola.     
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 42 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2016 
Yttranden 
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 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 86 forts.  
 
Bokbussverksamheten - förslag efter remiss 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 mars 2016, § 42 bl a att en stor bokbuss inköps till 
biblioteksverksamheten för cirka 3,5 till 4,5 miljoner kronor. 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C) och Örjan Fridner (S): Ärendet återremitteras i 
syfte att utreda möjligheterna till inköp av bokbuss som drivs med fossilfritt bränsle. 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons m fl yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsutskottet 
Bibliotekschefen för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 87 
 
Närljus utredning om Folkparken, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att Folkparken under 2016, liksom föregående år, 
ska drivas med hjälp av en arrendator som sköter glasveranda och minigolf. 
Uthyrningsverksamheten kommer som tidigare att ordnas i fastighetenhetens försorg. 
 
Detta efter en önskan från fastighetsenheten som fortfarande håller på med renoveringsarbeten 
i Folkparken och behöver lite andrum. Ljusdals Folkpark har, sedan kommunen övertog 
fastigheten, stegvis renoverats. Målsättningen är att byggnaderna med störst 
renoveringsbehov ska vara färdigrenoverade 2017. 
 
När det gäller den fortsatta driften av Folkparken har Närljus gjort en utredning där man tittat 
på olika alternativ. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 45 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 20 
Närljus utredning om Folkparken 15 december 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0095/16 
§ 88 
 
Årsredovisning 2015 för stiftelsen NärLjus 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
2. Styrelse och Vd beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet efter finansiella poster är 394 262 kronor. 
 
Projekt under året 
 

• NärLjus har deltagit i det regionala projektet RUN- regional utbildning för 
nyföretagare 1 november 2011 t o m 31 december 2015, där länets tio kommuner, via 
regionens medel, ska få personer med anställning att gå starta eget kurs och se en 
framtid som egna företagare. NärLjus har under 2015 haft två starta eget kurser för 
personer med anställning med totalt 28 deltagare. Regionen ser nu över en fortsättning 
av projektet. 

• NärLjus har med tidsinsats deltagit i följande projekt: Fjällvägen, Movexum, 
Omlastningsterminal i Ljusdal, Kompetensrekrytering&Medflyttarservice, Teknik- 
och vård&omsorgscollege Gävleborg. 

• NärLjus har bidragit med kontant medfinansiering, 47 495 kronor, i projekt Fishing in 
the middle of Sweden. 

 
Jäv 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte 
i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016 
Årsredovisning för NärLjus 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna årsredovisningen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja styrelse och Vd 
ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 89 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Ljusdal Energiföretag 
AB 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal 
Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, 
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal 
Energiföretag AB äger också 50 % av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi 
Försäljning AB. 
 
Koncernens resultat efter finansiella poster är 16 802 000  kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016 
Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning och 
koncernredovisning noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommun-
styrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0165/16 
 
§ 90 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2015 AB Ljusdalshem 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt fastighetsbolag vars styrelse är 
utsedd av kommunfullmäktige. Företaget bedriver fastighetsförvaltning av egna 
bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Utöver detta förvaltas 
servicehusfastigheterna åt AB Ljusdals Servicehus. 
 
Företagets resultat efter finansiella poster är 15 089 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016  
Årsredovisning och koncernredovisning  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera årsredovisning 
och koncernredovisning till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0059/16 
 
§ 91 
 
Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ska medverka i bildandet av partnerskap Fjällvägen. 

 
2. Ljusdals kommun ska representeras i rådslag och styrgrupp av person som 

utses vid senare tillfälle. 
 

 
Sammanfattning  
 
Projekt Fjällvägen startade i april 2012 och avslutades i september 2015. Syftet 
har varit att skapa goda förutsättningar för person- och godstransporter på 
vägarna 83 och 84, den cirka 40 mil långa sträckan Tönnebro-norska gränsen. I 
projektet har destinationer, kommuner och regioner medverkat och svarat för 
finansiering. Bollnäs kommun har varit projektägare. Trafikverket har 
medverkat i egenskap av ansvarig väghållare. 
 
Aktuellt läge 
Projektsamarbetet har bland annat inneburit att hela stråket, med dess funktioner, 
brister, bedömd utvecklingspotential med mera beskrivits i en så kallad 
stråkanalys.  
I denna anges ett antal åtgärder som anses nödvändiga för att stråket skall kunna 
motsvara de funktionskrav som ställs. 
 
Delar av stråket kommer att åtgärdas inom ramen för respektive regions 
länstransportplan, bland annat sträckan Bollnäs-Arbrå. Mycket kommer dock att 
återstå även efter dessa åtgärder, och en samsyn längs stråket anses nödvändig 
för att framtida åtgärder skall ske där de gör bäst samlad nytta. 
 
Behov av samverkan 
Erfarenheter av projektsamverkan har visat på stora fördelar i att samordna 
intressen och aktiviteter. Offentliga aktörer har samverkat med destinationsbolag 
och företrädare för godstransportföretag. En gemensam målbild har utarbetats, 
och samsyn har funnits om vilka åtgärder som i första hand skall prioriteras. 
 
Förslaget 
En inbjudan till medlemskap/associerat medlemskap har nu skickats till de parter 
som medverkat i projekt Fjällvägen. Syftet med bildandet av ett partnerskap är 
att få till stånd en organisation som mer långsiktigt verkar för att ge vägmässiga 
förutsättningar som bidrar till att skapa en hållbar regional utveckling och ökad 
attraktionskraft för området. 
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 Diarienummer 
   KS 0059/16 
 
§ 91 forts.  
 
Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 
 
För Ljusdals kommuns del är ett fullvärdigt medlemskap enligt inbjudan det som 
anses aktuellt. Detta innebär att man förutom deltagande i aktiviteter även 
förbinder sig att medverka till partnerskapets finansiering i form av en årlig 
medlemsavgift. Denna är relaterad till befolkningstal, och årsavgiften för en 
kommun med 10 000-20 000 invånare uppgår till 20 000 kronor. 
 
Förslaget innebär även att de blivande medlemmarna skall utse en representant 
som deltar i partnerskapets så kallade rådslag. Ett möte där bildande av 
partnerskapet sker förväntas äga rum i månadsskiftet mars/april 2016. 
 
Svar önskas till Bollnäs kommun senast den 1 mars. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 37 
Kommunledningskontorets skrivelse 12 februari 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bollnäs kommun 
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 Diarienummer 
   KS 0096/16 
 
§ 92 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2016 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per den 25 februari 2016. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisning göras i april och 
november månad. 
 
Redovisningen innehåller sex motioner och 17 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 38 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 februari 2016 
Redovisning av ej behandlade motioner och medborgarförslag 25 februari 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 0378/15 
 
§ 93 
 
Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Omsorgsnämndens rapporterade vidtagna åtgärder godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
På uppdrag av Ljusdals kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en fördjupad granskning avseende omsorgsnämndens ansvarsutförande. Denna 
granskning syftade till att bedöma omsorgsnämndens förmåga att ta sitt ansvar 
genom att styra och följa upp verksamheten. 
 
Revisionen har identifierat brister som anges som områden nämnden behöver 
förbättra. Dessa gäller risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan och det 
ekonomiska resultatet 2014. 
 
Nämnden har inkommit med redogörelse för de åtgärder man vidtagit. 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att baserat på den skrivelse och beslut 
som inkommit från nämnden och dess förvaltning torde det vara rimligt att göra 
bedömningen att man på ett tillfredsställande sätt hanterat och åtgärdat 
revisionsunderlagets synpunkter.  
 
En internkontrollplan för 2016 är upprättad och har föregåtts av risk- och 
väsentlighetsanalys. Nämnden har vidare vidtagit särskilda åtgärder för att 
åstadkomma en tätare och tydligare kontroll av det ekonomiska 
verksamhetsutfallet för att på ett mer relevant sätt följa upp dess ekonomiska 
ansvar. Dessutom har nämnden såväl under 2015 som under 2016 fattat beslut 
som avser förbättra den ekonomiska situationen. 
 
Beslutsunderlag: 
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 39 
Omsorgsnämndens protokoll, 10 februari 2016 § 30 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 1 februari 2016  
Revisionsrapport, Omsorgsnämndens ansvarsutövande, Ljusdals kommuns 
revisorer/PwC, 18 maj 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0378/15 
 
§ 93 forts.  
 
Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att föreslå 
kommunfullmäktige att omsorgsnämndens vidtagna åtgärder godkänns. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 94 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg gällande kvartal fyra 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande kvartal fyra 2015. 
 
För fjärde kvartalet 2015 fanns totalt tjugosju Ej verkställda beslut att rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör 
verksamhetsområdet äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). 
Det innebär att det är 27 personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av beviljat vobo. 
 
Tre personer har tackat nej till erbjudet boende på grund av att det är fel ort som 
erbjudits. Under fjärde kvartalet har två personer återtagit sin boendeansökan då 
de blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med 
hemtjänstinsatser.  
 
För några personer har insatsen korttidsplats i väntan på vobo beviljats då 
omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas med hemtjänstinsatser, men de flesta bor 
hemma med varierande omfattning av hemtjänst, som mest sju gånger per dag. 
Väntetiden uppgår från cirka tre månader till ett år.  
 
Av de tjugosju ärenden som rapporterades var elva ärenden verkställda vid 
rapporteringstillfället. I sammanställningen framgår väntetid/orsak samt vilka 
insatser kommunen beviljat under väntetiden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 40 
Omsorgsnämndens protokoll 22 december 2015, § 19 med tillförande rapportering 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 95 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen gällande kvartal fyra 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen kvartal fyra 2015. 
 
Rapportering till IVO avser kvartal fyra, 1 oktober till 31 december 2015. Av 
kvartalsrapporten framgår att det finns fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och familjeomsorg.  
 
Första beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen 
har inte kunnat verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på 
kontaktfamilj har funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av 
kontaktfamilj har fortsatt och den 21 dec 2015 verkställdes beslutet då lämplig kontaktfamilj 
hittades. 
 
Andra beslutet gäller från 16 juni 2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att 
ingen lämplig kontaktperson hittats, förslag har funnits men uppdraget har inte passat 
kontaktpersonens tider. 
 
Tredje, fjärde och femte beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 14 juli 
2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att ingen lämplig kontaktfamilj har 
hittats. Rekrytering av kontaktfamilj fortsätter. 
 
Individrapport skickas till IVO. I sammanställning framgår insats/väntetid/orsak för ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 41 
Omsorgsnämndens protokoll 10 februari 2016, § 18 med till hörande rapportering. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 96 
 
Asfaltsplan, tillägg till budget 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet ska beredas av budgetberedningen i samband med 

investeringsgenomgången. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nuvarande asfaltsplan tar slut 2016, men det kommer troligtvis bli ett visst 
överspill till 2017. 
 
För att Ljusdals kommun i framtiden inte återigen ska hamna i ett läge där 
asfaltsunderhållet är så eftersatt att en stor extrabudget behöver tillsättas för att 
komma ifatt, bör den årliga asfalteringsinsatsen ligga på en högre nivå än den 
gjorde innan asfaltsplanen antogs. För att få ett asfaltsunderhåll som ligger på en 
normal nivå bör årlig budget ligga på 3,2 miljoner kronor (Ramböll, 2011). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 40 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): Ärendet ska beredas av budgetberedningen i samband med 
investeringsgenomgången. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
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 Diarienummer 
   KS 0470/15 
 
§ 97 
 
Miljöstrategiskt arbete i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 
1. En heltidstjänst som miljöstrateg inrättas med placering direkt under  
 kommunledningen i kommunledningskontoret. 
 
2. Tjänsten bekostas 2016 och 2017 ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna för att utöka kommunekologtjänsten till 100 procent. 
Förvaltningen har efter samråd med kommunchefen uppfattat att uppdraget 
är att ge ett förslag på hur ett aktivt miljöstrategiskt arbete kan läggas upp 
och drivas inom Ljusdals kommun. Syftet är att genomföra den 
viljeinriktning inom miljöområdet som politikerna vill driva igenom i den 
kommunala organisationen, med inriktningen i första hand på kommunala 
verksamheter det vill säga verksamheter som kommunen själv har rådighet 
över. 
 
Ljusdals kommun har genom åren arbetat mer eller mindre framgångsrikt med 
det interna miljöarbetet. Det är inte det arbete som kommunen som myndighet 
jobbar med, utan det frivilliga framåtskridande strategiska arbetet med till 
exempel miljömål, klimatmål, ekologisk hållbarhet, etc. Den typen av arbete 
ska vara styrt och drivas av politiken, överfört till de kommunala 
organisationerna av förvaltningscheferna och nedskalad i handlingar och 
åtgärder i de olika verksamheterna och enheterna. 
 
Förvaltnings- och verksamhetscheferna samt enhetscheferna har där ett stort 
ansvar då de sitter på den praktiska konkreta verkställigheten.  Resurser har 
hittills inte avsatts för arbetet, utan har förväntats genomföras inom befintliga 
ramar och med befintliga resurser. I det stora hela har därför miljöarbetet inte 
varit särskilt offensivt. 
 
Genom åren har olika planer, program och förslag till miljöstrategiskt arbete 
beslutats i Ljusdals kommun. Inget av detta arbete har varit särskilt 
framgångsrikt utan har oftast stannat vid en utredning, plan, rapport, policy, 
etc. Avsaknandet av drivkraft och resurser från politisk ledning och ledande 
tjänstemän har gjort att arbetet, som ofta kräver ett stort engagemang, har 
avstannat och glömts bort. 
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 Diarienummer 
   KS 0470/15 
 
§ 97 forts. 
 
Miljöstrategiskt arbete i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 31 mars 2016  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 37 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 11 februari 2016 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP), Irene Jonsson 
(S) och Rolf Paulsson (-):  
 

1. En heltidstjänst som miljöstrateg inrättas med placering direkt under 
kommunledningen i kommunledningskontoret. 
 

2. Tjänsten bekostas 2016 och 2017 ur kommunstyrelsens 
utvecklingsreserv. 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0522/13 
 
§ 98 
 
Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun avstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 
 
Sammanfattning  
 
Vindkraftpark Brynhild AB (som övertagit ansökan från Nordex Sverige AB) har justerat sin 
tidigare ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av en 
gruppstation för vindkraft på Hemberget i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar nu maximalt 
23 vindkraftverk med en maximal höjd av 210 meter med tillhörande anläggningar, vägar och 
kringutrustning. 
 
Miljöprövningsdelegationen i länsstyrelsen Dalarnas län prövar ansökan och beslutar om 
tillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt kommunens yttrande samt ett 
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående tillstyrkan av ansökan. Enligt 
nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om 
kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det (det så kallade kommunala 
vetot).          
 
Området Hemberget är beläget cirka 4 mil sydväst om Ljusdal och cirka 11 kilometer sydost 
om Los. Området består av några höjdryggar och går i en nord-sydlig riktning. Det är cirka 
1 210 hektar stort och utgörs till största delen av produktionsskog. 2 kilometer öster om 
ansökningsområdet ligger byn Lillskog.               
 
Större delen av det ansökta området har bedömts som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i 
kommunens vindkraftsplan. I ansökningsområdet ingår dock Fagerroskölen som inte är 
medtagen i vindkraftsplanen. Samtidigt är en del av det utpekade vindkraftsområdet utelämnat 
i ansökan eftersom ansökan innehåller ett större buffertutrymme mellan Lillskog och 
vindkraftsparken än vad som har angetts i vindkraftsplanen. 
 
Ansökan är utformad som en boxmodell som utgår från fri placering av verken inom 
ansökningsområdet. Sökanden har i en exempellayout redovisat var verken troligtvis kommer 
att placeras inom ansökningsområdet. Av de totalt 23 vindkraftsverken har fyra verk 
redovisats utanför det område som har avgränsats i vindkraftsplanen. Således avviker 17 
procent av verken i ansökan från det utpekade området i vindkraftsplanen. 
 
Landskapsbilden kommer att påverkas sett från byn Lillskog. Konsekvensen var känd vid 
antagandet av vindkraftsplanen. Jämfört med tidigare ansökan bedöms dock den visuella 
effekten bli mindre påtaglig sett från Lillskog då antalet verk och höjden på verken har 
minskats från 34 verk om 240 meter, samt att avståndet från byn har ökat.  
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 Diarienummer 
   KS 0522/13 
 
§ 98 forts.  
 
Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget  
 
Beräknade bullernivåer och skuggor vid bostäderna i Lillskog överstiger inte gällande 
riktvärden. Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende. Överstiger 
verkens höjd 150 meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt blinkande ljus i 
parkens ytterkant. (40-60 blinkningar/minut). Radarstyrd hinderbelysning vore därför att 
föredra. 
 
Sökandens bindande åtagande om att hålla 1 000 meter till närmsta fritids- eller 
permanentboende överensstämmer med kommunens riktlinjer i vindkraftsplanen. 
 
Trots att vindkraftsparken kommer att medföra vissa negativa konsekvenser för framförallt 
byn Lillskog och delvis Fagerskölvallen, överensstämmer ansökan med kommunens tidigare 
ställningstaganden framställda i vindkraftsplanen såtillvida att ansökan bör tillstyrkas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 2 mars 2016 att Ljusdals kommun tillstyrker 
ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 mars 2016, § 51 att Ljusdals kommun avvaktar med 
att besluta om tillstyrkan eller avstyrkan till dess att utvärderingen av det tematiska tillägget är 
klart.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 51 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2016 
 
Yrkanden  
 
Örjan Fridner (S), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Allan Cederborg (M): 
Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 
 
Rolf Paulsson (-), Jonny Mill (LB), Lars Björkbom (KD) och Harald Noréus (L): Ljusdals 
kommun avstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Örjan Fridners m fl yrkande 
och mot Rolf Paulssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Rolf Paulssons m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0522/13 
 
§ 98 forts.  
 
Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget  
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Rolf Paulssons m fl yrkande till huvudförslag. För att utse motförslag till 
huvudförslaget ställer ordföranden samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Örjan Fridners 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat utse Örjan Fridners yrkande 
till motförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Rolf Paulssons m fl yrkande och Nej-röst för bifall till Örjan Fridners m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen med hjälp av 
ordförandens utslagsröst bifallit Rolf Paulssons m fl yrkande.  
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Lars Björkbom (KD), Rolf Paulsson (-) 
och Michael Michaelsen (SD) röstar JA. 
 
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), 
Kristoffer Hansson (MP) och Allan Cederborg (M) röstar NEJ. 
 
Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och Victoria Andersson (M) avstår från att rösta. 
 
Reservationer 
 
Örjan Fridner (S), Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V) reserverar sig mot 
beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0028/16 
 
§ 99 
 
Yttrande över remiss från Region Gävleborg gällande biblioteksplan för 
Region Gävleborg, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har skickat förslag till biblioteksplan för Region Gävleborgs 
biblioteksverksamheter: sjukhusbiblioteket, folkhögskolans bibliotek och den 
regionala biblioteksverksamheten, på remiss och önskar svar senast den 22 mars 
2016. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 15 mars 2016, § 41 att godkänna förslag 
till yttrande gällande biblioteksplan. Utskottet beslutade också att skicka yttrandet 
till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 41 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 7 mars 2016 
Remiss från Region Gävleborg 18 januari 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt   
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 Diarienummer 
   KS 0105/16 
 
§ 100 
 
Ändring av index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

ändras från konsumentprisindex till prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV. 

 
 
Sammanfattning   
 
Enligt § 4 i Taxa för offentlig kontroll av livsmedel har myndighetsnämnden rätt 
att årligen räkna upp timavgiften utifrån konsumentprisindex (KPI). Vid 
uppräkning för 2016 ger KPI en ökning på 70 öre. Nämnden anser därför att det 
inte finns skäl att höja timavgiften. 
 
När taxan för offentlig kontroll av livsmedel togs fram (2013) rekommenderade 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att KPI användes vid uppräkning av 
timavgiften. I dag rekommenderar SKL att prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV, används.  
 
PKV är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram av SKL genom att 
priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. 
Nämnden anser därför att kommunfullmäktige bör ändra index för årlig uppräkning 
av timavgiften från KPI till PKV med oktober månad 2014 som basmånad för 
indexuppräkning. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 53 
Myndighetsnämndens protokoll 25 februari 2016, § 13 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0099/16 
 
§ 101 
 
Taxa för parkeringstillstånd för näringsidkare. Delegation för utfärdande 
av parkeringstillstånd 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1 Handläggare inom gata- och parkenheten får delegation för utfärdande av 

parkeringstillstånd så snart taxa antagits. 
 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1 Taxan fastställs till 475 kronor per bil och år. 

 
 

Sammanfattning  
 
Sedan kommunen infört parkeringsövervakning i egen regi har en firma inkommit med 
önskemål om att få parkeringstillstånd för sina firmabilar. Samhällsutvecklingsförvaltningen 
har undersökt hur dessa frågor behandlas i andra kommuner och sett att det är vanligt med en 
form av nyttokort för hantverkare. Dessa kort brukar utfärdas till en fastställd kostnad. 
 
Bollnäs kommun har varit behjälplig med sina regler och sin taxa och detta har legat till grund 
för det förslag till villkor och prissättning som presenteras i ”Regler för parkeringstillstånd för 
näringsidkare”. 
 
Om Ljusdals kommun ska införa parkeringstillstånd för näringsidkare krävs att en taxa 
fastställs av kommunfullmäktige. Dessutom bör en handläggare inom gata- och parkenheten 
få delegation att utfärda parkeringstillståndet. 
 
Föreslagen taxa är 475 kronor per år och bil, vilket är samma taxa som används i Bollnäs 
kommun. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 15 mars 2016, § 54 att införa parkeringstillstånd för 
näringsidkare i kommunen, att anta regler för parkeringstillstånd för näringsidkare och att en 
utvärdering ska göras efter ett år. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
handläggare inom gata-och parkenheten får delegation för utfärdande av parkeringstillstånd så 
snart taxa antagits. Utskottet föreslår slutligen att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
taxan till 475 kronor per bil och år. 
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 Diarienummer 
   KS 0099/16 
 
§ 101 forts.  
 
Taxa för parkeringstillstånd för näringsidkare. Delegation för utfärdande 
av parkeringstillstånd 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 54 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 mars 2016 
Parkeringstillstånd för näringsidkare 1 mars 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
SUF balanslista 
Samhällsutvecklingsförvaltningen/gata-och parkenheten 
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 Diarienummer 
   KS 0370/13 
 
§ 102 
 
Antagande av detaljplan för Hedenlundsvägen och del av Stationsgatan i 
Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen antar detaljplan för Hedenlundsvägen och del av 

Stationsgatan. 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanens syfte är att planlägga en ny anslutningsväg från Hedenlundsvägen i 
Järvsö mot lokalgatunätet så att den nuvarande utfarten mot riksvägen kan stängas 
i samband med en ombyggnation av korsningen Turistvägen-Rödmyravägen. 
Den nuvarande utfarten är belägen i en kurva och har dålig sikt. 
 
Detaljplanen innebär i korthet att Stationsgatan förlängs parallellt med järnvägen i 
nordlig riktning och ansluter till Hedenlundsvägens nuvarande östra ände. 
Området mellan gatan och järnvägen blir ett natur- och skyddsområde. För att få 
högre framkomlighet på Hedenlundsvägen föreslås en breddning där det i 
dagsläget är som smalast, samt en mindre vändplan i Hedenlundsvägens blivande 
västra ände. 
 
Detaljplanen har handlagts med ett standardförfarande och var föremål för samråd 
under september-oktober 2015. Ett samrådsmöte med de boende genomfördes 
under november 2015. Planen var föremål för granskning under januari 2016. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 48 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 3 mars 2016 
Antagandehandlingar 3 mars 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0258/15 
 
§ 103 
 
Nominering av kandidater till LAG-gruppen, Leaderområde Utveckling 
Hälsingebygden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S) nomineras till kandidater till den 

kommande LAG-gruppen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Den 25 februari 2016 beslutade Jordbruksverket att godkänna Leaderområde Utveckling 
Hälsingebygden för programperioden 2014-2020.  
 
Vid fjolårets föreningsstämma valdes Markus Evensson till LAG-ledamot från offentlig 
sektor för Ljusdals kommun på ett år. Nu ombeds Ljusdals kommun att nominera ny kandidat 
som LAG-ledamot från offentlig sektor för Ljusdals kommun på två år (2016-2018). Då 
Jordbruksverket har krav på att LAG är en aktiv och transparent grupp med jämn fördelning 
mellan kön, ålder och utländsk bakgrund som baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut i 
området vill valberedningen att en till två kandidater nomineras så att valberedningen ges 
alternativa möjligheter till urval till den kommande LAG-gruppen. 
  
Övriga LAG-ledamöter från Ljusdals kommun, Anna-Lena Wallin från privat sektor och 
Evelina Envall från ideell sektor blev vid fjolårets stämma båda valda på två år och sitter till 
2017. 
  
Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 5 april 2016. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 43 
Skrivelse från valberedningen 4 mars 2016 
Beslut från Jordbruksverket 25 februari 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De nominerade 
LAG-gruppen 
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 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 104 
 
Val av ledamot och ersättare till Partnerskapet Atlantbanans rådslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård (C) väljs tills ordinarie ledamot i Rådslaget för perioden 26 februari 2016 

till 31 december 2018. 
 

2. Lars Molin (M) väljs till ersättare i Rådslaget för perioden 26 februari 2016 till 31 
december 2018. 
 

3. Till ordinarie ledamot i styrgruppen nomineras Sören Görgård (C) 
 

4. Till ersättare i styrgruppen nomineras Markus Evensson (S). 
 
 
Sammanfattning  
 
Partnerskapet Atlantbanan har som övergripande uppgift att verka för utveckling av Norra 
Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor från Stockholm/Arlanda via Gävle, 
Bollnäs, Ljusdal mot Storlien och vidare mot Trondheim respektive mellan Sundsvall och 
Storlien och vidare mot Trondheim.  
 
Alla berörda kommuner och regioner respektive länsstyrelsen längs stråket inbjuds att ingå i 
partnerskapet. Organisationen är inte en juridisk person utan ett organiserat samarbete som vi 
kallar Partnerskapet Atlantbanan. Det innebär att de ställningstaganden som görs inom ramen 
för partnerskapet har karaktären av rekommendationer för respektive deltagande part. 
 
Sören Görgård har utsetts att delta, och har deltagit, vid bildandemöte för Partnerskapet 
Atlantbanan den 26 februari 2016. 
 
Partnerskapets högsta organ är det årliga Rådslaget, där samtliga medlemmar i partnerskapet 
inbjuds att delta. Rådslaget bestämmer årligen vilken region/länsstyrelse som ska ansvara för 
sekreterarskapet under nästkommande år. Ansvaret för sekreterarskap i partnerskapet roterar 
mellan regionerna/länsstyrelsen. Rådslaget utser också styrgrupp, och ordförande för denna, 
för kommande år. Alla parter ska beredas plats i styrgruppen och alla tre planeupprättare ska 
finnas representerade i styrgruppen. Planupprättarna från Region Gävleborg och Region 
Jämtland-Härjedalen ska representeras av en politiker i styrgruppen och Länsstyrelsen 
Västernorrland representeras av en tjänsteman. Styrgruppen utses av Rådslaget och där utses 
även den som ska vara ordförande för styrgruppen. Vid behov kan ytterligare sakkunniga 
delta på styrgruppsmötena. Styrgruppen har det löpande övergripande ansvaret för 
verksamheten. Styrgruppen ska till det årliga rådslaget ta fram förslag till verksamhetsplan 
som beskriver vilka strategiska frågor som ska drivas tillsammans under kommande år. 
Styrgruppen instiftar ett ”arbetsutskott” som består av 3-5 personer. 
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 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 104 forts.  
 
Val av ledamot och ersättare till Partnerskapet Atlantbanans rådslag 
 
Partnerskapet Atlantbanan kommer att fungera som språkrör för vår kommun när det gäller 
trafik på Norra Stambanan, och i synnerhet interregional trafik med riktning såväl söder- som 
norrut. Denna trafik bildar tillsammans med den regionala trafiken det utbud av rälsbundna 
person- respektive godstransporter vilken erbjuds kommunmedlemmar och företag. Således är 
partnerskapet av mycket stor betydelse för kommunen varför det torde vara av vikt att de som 
representerar kommunen i rådslaget bär med sig ett starkt politiskt mandat. 
 
Det är rimligt att utse/nominera en ordinarie ledamot i rådslaget och en ersättare. 
Sedan det ursprungliga förslaget till konstitution för partnerskapet har det tagits hänsyn till 
bland andra vår kommuns synpunkter på styrgruppens sammansättning. Därför garanteras nu 
alla parter plats i styrgruppen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 42 
Kommunchefens skrivelse 7 mars 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Atlantbanan 
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 Diarienummer 
   KS 0451/15 
 
§ 105 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2015, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har fem ansökningar 
inkommit till ungdomsstipendiet och fem till ungdomsledarstipendiet (varav en 
nominerar fyra personer tillsammans). 
 
Tidigare har fritidschefen i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister samt 
idrottslärarna på Slottegymnasiet gått igenom ansökningarna och därefter lämnat 
förslag till beslut.  
 
Med anledning av fritidschefens sjukdom är det i år samhällsutvecklingsutskottet 
som själva föreslår och beslutar om vilka som ska få stipendierna. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att tilldela Daniel Wallberg, Los, årets 
ungdomsstipendium. Sandra Haglund, Hybo AIK, tilldelas ungdomsledar-
stipendiet. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt   
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 Diarienummer 
     
 
§ 106 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 32-49 från KLK och 15-30 för 
SUF. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 107 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Kommunala pensionärsrådet 22 mars 2016 
• Kommunala pensionärsrådet 23 februari 2016  
• Ljusdals Energiföretag AB 14 mars 2016 
• AB Ljusdalshem 24 februari 2016 
• AB Ljusdals Servicehus 24 februari 2016  
• Hälsingerådet 3 februari 2016 

 
 
Protokollen finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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