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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-05-21

Plats och tid

Källbacka, Spegelsalen, tisdagen den 21 maj 2019 klockan 08:30-11:30

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C) tjg ersättare för entledigade Olle Fack (C)
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M)
Ronney Olsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Ove Schönning (S)
Kjell Nilsson (S)
Bertil Asplund (S)
Roger Kastman (KD)

Övriga deltagande

Utvecklingschef Rolf Berg § 119-120
Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 134
Brandinspektör Olle Björk § 134
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Sören Görgård (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 27 maj 2019

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 118-134

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2019-05-21

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Datum för anslags uppsättande

2019-05-28

Datum för anslags nedtagande

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 118

Dnr 00061/2019

Information från kommunchefen 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:


Östernäs: Beslut av Naturvårdverket gällande bidrag för sanering
väntas komma inom kort.



Timmerterminal: Skrivelse från Trätåg har inkommit där Trätåg
tillsammans med Sveaskog vill att detaljplanearbete påbörjas
gällande omlastningsterminal i Kläppa. Ärendet skickat till
Samhällsserviceförvaltningen för handläggning.



Inköp Gävleborg: Utredning fortgår gällande samverkan inköp.
Medlemskommunerna måste komma överens med Gävle om en
gemensam avvecklingsplan för Inköp Gävleborg. Nästa möte 20/6.
Förslag gällande samverkan kommer först efter sommaren.



SKL-förenkla helt enkelt: Utbildningsinsats för bättre och effektivare
kontakter med företag. Uppstartsmöte med kommunledning och
förvaltningschefer den 27/5.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 13 maj 2019
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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§ 119

Datum

2019-05-21

Dnr 00283/2016

Genomfart Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun kräver att en cirkulationsplats vid Höga ska ingå i
vägplanen och finansieras genom länstransportplanen.
2. Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med
förutsättningen att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande
ska vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av
Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 feb 2019 att delar
av förslaget till yttrande rörande vägplan för genomfart Ljusdal Rv84 skulle
återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att avvakta en eventuell
folkomröstning samt att en kostnadsfördelning mellan Trafikverket och
Ljusdals kommun skulle tas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att en folkomröstning inte
genomföras.
Därutöver vidhåller kommunstyrelseförvaltningen att en kostnadsfördelning
mellan Trafikverket och Ljusdals kommun i detta läge ej kan redovisas då
vägplanens slutliga innehåll avseende vilka åtgärder som ska ingå inte är
fastställt.
Dessa förutsättningar ska fastställas i ett särskilt avtal som reglerar parternas
olika ansvar för genomförande och finansiering av vägplanens innehåll. I
förslaget till yttrande framgår att Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett
byte av väghållaransvar med förutsättningen att ett genomförandeavtal för
vägplanens genomförande skall vara framtaget och godkänt av parterna
innan vägplanen fastställs av Trafikverket.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
5(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Arbetsutskottet föreslår 7 maj 2019, § 34 att förslag till kompletterande
yttrande godkänns med tillägget att etableringar längs Kyrksjönäsvägen inte
ska tillåtas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 34
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 maj 2019
Förslag kompletterande yttrande 6 mars 2019
Yttrande skickat 28 februari 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2019, § 10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2019
Yrkanden
Stina Berg (M) och Lena Svahn (MP): Punkten "Som en konsekvens av den
nya sträckningen för väg 84 kommer Ljusdals kommun att avvisa förslag och
initiativ i syfte att etablera näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen i syfte
att värna handel och service i centrum ska strykas.
Stina Berg (M) och Jonny Mill (LB): Kommunen ska avvakta att ta ställning
till byte av väg till dess att det helt är klarlagt att en säkrare passage vid
Älvvallenområdet och en cirkulationsplats vid Höga kommer att ingå i
vägplanen samt att finansieringen av vägbyte inklusive passage och
cirkulationsplats är fullt ut finansierat av andra aktörer än Ljusdals kommun.
Lena Svahn (MP), Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till Stina Berg och Lena
Svahns yrkande om att stryka tillägget om att etableringar längs
Kyrksjönäsvägen inte ska tillåtas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande om att Ljusdals kommun kräver att en cirkulationsplats vid Höga
ska ingå i vägplanen och finansieras genom länstransportplanen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer Lena Svahns m fl yrkande om att Ljusdals kommun
ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med förutsättningen att ett
genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska vara framtaget och
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Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av Trafikverket mot Stina
Berg och Jonny Mills yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller Lena Svahns m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lena Svahns m fl yrkande, Nej-röst för Stina Berg och Jonny
Mills yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena
Svahns m fl yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP),
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Ronney Olsson
(V) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja.
Jonny Mill (LB) och Stina Berg (M) röstar Nej.
Reservationer
Jonny Mill (LB) och Stina Berg (M) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Stina Berg och Lena
Svahns yrkande om att punkten Som en konsekvens av den nya sträckningen
för väg 84 kommer Ljusdals kommun att avvisa förslag och initiativ i syfte
att etablera näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen i syfte att värna
handel och service i centrum ska strykas. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsen

§ 120

Datum

2019-05-21

Dnr 00503/2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras för genombearbetning. En sammanställning över
hur remissyttrandena har bemötts ska medfölja ärendet
Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje
kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska utgöra ett politiskt och strategiskt
styrdokument som visar inriktningen för mark- och bostadspolitiken i
kommunen.
Ljusdals kommun har nu upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019-2022. Förslaget har varit utsänt på remiss.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 33
Riktlinjer för bostadsförsörjning- kompletterande text 2 maj 2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april 2019
Förslag Riktlinjer för bostadsförsörjning 29 april 2019
Remissvar
Remissinbjudan
Yrkanden
Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Stina Berg (M) och Solange Nordh (C):
Ärendet ska återremitteras för genombearbetning. En sammanställning över
hur remissyttrandena har bemötts ska medfölja ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Ksau
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Kommunstyrelsen

§ 121

Datum

2019-05-21

Dnr 00140/2019

Strategi för väghållaransvar
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Strategi för Väghållaransvar antas.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun sköter en hel del enskild väg där juridisk väghållare är en
förening, som inte längre är aktiv. Kommunfullmäktige fattade 1972 beslut
om att vägföreningarna i Färila, Järvsö, Los och Ramsjö skulle skötas av
kommunen. Samtidigt togs beslut om att Hybo och Tallåsen skulle skötas av
föreningar, vilket aldrig genomfördes. Det innebär att kommunen sköter
enskilda vägar trots att fullmäktigebeslut anger att det inte ska skötas.
Samhällsserviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett
väghållaransvarsfrågan och kommit fram till att det inte är juridiskt rätt att
fortsätta med dagens väghållning. För att kunna stå som väghållare bör
detaljplaner upprättas för de vägar som ska ingå i det kommunala vägnätet.
Därmed är det dags att peka ut vilka vägar som faktiskt ska ingå i det
kommunala vägnätet, vilket lämpligast görs genom en detaljplaneprocess.
För att kunna inleda detta arbete behöver kommunfullmäktige anta ett nytt
strategiskt beslut gällande kommunalt väghållningsansvar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019, § 105
Samhällsservicenämndens protokoll 26 mars 2019, § 38
Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse 14 mars 2019
Strategi för väghållaransvar 14 mars 2019
Väghållaransvar 1.0, 14 februari 2019
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Stina Bolin (S): Bifall till samhällsservicenämndens
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsen

§ 122

Datum

2019-05-21

Dnr 00191/2019

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen per 30
april 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens helårsprognos per april 2019 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Drift
Helårsprognosen visar på ett överskott på 1 460 tkr.
Den största anledningen till avvikelsen för förvaltningen är lägre
lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter samt vakanta
tjänster under delar av året.
Stenegård beräknas få ett underskott på grund av att personalbudgeten inte är
anpassad efter nuvarande verksamhet.
Investeringar
Helårsprognosen visar på ett litet överskott för IT-enheten som räknar med
att vissa investeringar under året kommer att löpa över till nästa år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 13 maj 2019
Prognos investeringar
Prognos drift
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
helårsprognosen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen

§ 123

Datum

2019-05-21

Dnr 00040/2018

Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser i Ljusdals
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Riktlinje alkohol- och drogfria arbetsplatser för Ljusdals kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser återremitterades till
Personalutskottet av kommunstyrelsen den 8 januari 2019.
Förslaget har efter dialog med kommunalråd Markus Evensson och
oppositionsråd Sören Görgård ändrats enligt följande.
Under rubriken ”Medarbetares ansvar” har meningen ”Medarbetare är
skyldiga att signalera till närmaste chef vid misstanke om att en
arbetskollega är påverkad av alkohol och/eller droger på arbetsplatsen.” lagts
till.
Arbetsutskottet enas om att formuleringen under Ansvar ska ändras till
kommunstyrelsen:
"Alla verksamheter i kommunen ska arbeta förebyggande med tydliga regler,
tidiga insatser och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.
Rehabiliteringsansvaret gäller dock inte om medarbetaren begår brott, men
varje enskilt fall ska behandlas individuellt. Arbetsgivaren har dock
möjlighet att erbjuda rehabilitering."
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 28
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 maj 2019
Förslag Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser 7 maj 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (Mp) och Harald Noréus
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
12(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Personalenheten för verkställande
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§ 124

Datum

2019-05-21

Dnr 00189/2019

Tolkning av reglemente Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Ljusdals kommun - ersättning
jourtjänstgöring
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens tolkning är att arbetsmarknads- och socialnämndens
presidium får upprätta ett jourschema och utifrån schemat ska
jourersättning betalas ut.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet ska presidiet i arbetsmarknads- och socialnämndens
presidium ersättas med en procent av riksdagsarvodet per vecka.
Sammanträdesarvode utgår vid aktiv arbetsinsats.
Kommunstyrelsen ska tolka bestämmelserna i reglemente för Ekonomiska
förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tolkar reglementet på så sätt att
arbetsmarknads- och socialnämndens presidium får upprätta ett jourschema
och utifrån schemat ska jourersättning betalas ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 31
Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 25
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets protokoll.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Datum

2019-05-21

Dnr 00182/2019

Ansvarig utgivare för direktsända kommunfullmäktigesammanträden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ordförande Marit Holmstrand utses till ansvarig utgivare av
kommunfullmäktiges sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
på www.ljusdal.se
2. Förste vice ordförande Tommy Olsson till ersättare till ansvarig utgivare
efter Marit Holmstrand.
3. Andre vice ordförande Annelie Wallberg till ersättare till ansvarig
utgivare efter Marit Holmstrand.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via internet både direkt och i
efterhand. Enligt yttrandefrihetsgrundlagen bedöms direktsänd webb-tv som
radioprogram och då behövs en ansvarig utgivare med ersättare som
registreras hos Myndigheten för press, radio och tv.
Eftersom kommunfullmäktige sänds i begränsad omfattning, och i princip
endast omfattar direktsända debatter, betecknas de i yttrandefrihetsgrundlagen som direktsändning av dagshändelser. Grundlagens regler om bland
annat yttrandefrihetsbrott, ansvar och åtal är därför inte tillämpliga. I direktsända program svarar var och en av de medverkande för det som sägs.
Enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunfullmäktige ändå se till att
det alltid finns en behörig utgivare med ställföreträdare (om utgivaren till
exempel är sjuk eller utomlands) och anmäla dessa till Myndigheten för
press, radio och tv.
Att filma politiker eller andra som är på plats i sitt uppdrag anses mindre
integritetskränkande än eventuell filmning av allmänheten. Samtliga
medverkande i filmningen måste dock i förväg informeras om sändningen
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och hur materialet hanteras, till exempel hur det är möjligt att ta del av i
efterhand.
Kommunfullmäktiges sändningar finns även fortsättningsvis tillgängliga på
kommunens hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand.
Sådant nedladdat material utgör inte en grundlagsskyddad sändning utan
faller under dataskyddslagstiftningen.
Alla personuppgifter måste behandlas utifrån att det finns en rättslig grund
för detta. Webbsändning från sammanträden med kommunfullmäktige anses
vara uppgift av viktigt allmänt intresse (dataskyddslag 2018:218, 3 kap 3 §
3.). Om viktigt allmänt intresse finns behövs inget samtycke från enskilda
under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte kränks.
Personuppgiftsansvaret för webbsändningarna ligger på kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 35
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 126

Datum

2019-05-21

Dnr 00571/2018

Ansökan från Ljusdalsfritid om bidrag till projektet Vi
tillsammans!
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ansökan från Ljusdalsfritid IK om bidrag avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdalsfritid har inkommit med ansökan om bidrag på 200 000 kronor för
aktiviteter för skolelever i årskurs 1-9. Utifrån nämndernas remissvar samt
kommunens ekonomiska läge föreslås att Ljusdalsfritids ansökan om bidrag
avslås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 36
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april 2019
Samhällsservicenämndens protokoll 26 mars 2019, § 39
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdalsfritid

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
17(32)

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-05-21

§ 127

Dnr 00026/2019

Kommunalt partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd
med 1 163 890 kronor enligt nedan:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Ljusdalsbygdens Parti
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

378 560 kr
167 440 kr
141 050 kr
141 050 kr
88 270 kr
88 270 kr
61 880 kr
61 880 kr
35 490 kr

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är
9 100 kronor per parti (20% av basbeloppet på 45 500 kronor för år 2018)
och mandatstödet är 26 390 kronor (58% av basbeloppet för år 2018) per
mandat i kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport. Se bilaga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 maj 2019
Redovisningar från partierna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 128

Datum

2019-05-21

Dnr 00170/2019

Utbyggnad av Stenhamreskolan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Tilldelade medel omfördelas enligt nedan så att om-och tillbyggnaden på
Stenhamreskolan kan genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Det tidsbegränsade bygglovet för modulerna på Stenhamre löper i sommar.
En utredning visar att med en mindre tillbyggnad och upprustning av Hus C
och D kan alla elever rymmas inom dessa två byggnader.
Åtgärderna är beräknade att kosta 3 900 000 kronor.
I detta ingår förutom tillbyggnaden förbättringsåtgärder bl a beträffande
belysning, ventilation och nätverk.
Förutom besparingen på elförsörjning samt upprustningen av lokalerna, så
innebär det att hyreskostnaden för modulerna försvinner. Dessa uppgår i
dagsläget till 46 833 kronor per månad.
Hyreshöjningen efter ombyggnaden blir 15 634 kronor per månad dvs en
besparing på 31 199 kronor per månad eller 374 388 kronor per år.
För att finansiera detta projekt krävs en omfördelning av befintliga medel i
årets ram.
Fastighetsenheten föreslår att planerade fönsterbyten på Slottegymnasiet 3
100 000 kronor samt renovering av Propellerns förskola i Färila 1 000 000
kronor omfördelas till Stenhamreskolans om- och tillbyggnad.
Dessa investeringar flyttas fram ett år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 38
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 april 2019
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2019, § 35
Utbildningsförvaltningens skrivelse 15 april 2019
Yrkanden
Stina Bolin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Fastighetsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 129

Datum

2019-05-21

Dnr 00014/2019

Bygdemedel vindkraft Sörby 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. I enlighet med JärvsöRådets förslag tilldelas följande;
Järvsö Bergscykelklubb
JärvsöRådet – Utveckling
Järvsö Södra Byalag
Harsa Fastighetsägarförening 2
Järvsö Jakt- och sportfiskeklubb
Järvsö fiskevårdsområdesförening
Skästrateatern
JärvsöRådet – Torön
Föreningen Järvsö Pride

200 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
35 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

Summa

595 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby
vindkraftspark gick ut 31 mars 2019. Totalt 35 ansökningar har inkommit
omfattande totalt 3 263 568 kronor i sökta bygdemedel.
Ansökningshandlingarna har därefter skickats till JärvsöRådet för beredning.
JärvsöRådet har därefter inkommit med förslag till beslut om tilldelning.
Av en behållning om totalt 595 444 kronor i tillgängliga bygdemedel för
Sörby vindkraftspark föreslår JärvsöRådet tilldelning respektive avslag på
inkomna ansökningar enligt nedanstående tabell:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Datum

2019-05-21

Sökande

Sökt belopp Arbetsgruppens förslag belopp

Järvsö Bergscykelklubb
Järvsörådet – Utveckling
Järvsö Södra Byalag
Harsa Fastighetsägarförening 2
Järvsö Jakt- och sportfiskeklubb
Järvsö fiskevårdsområdesförening
Skästrateatern
Järvsörådet Torön
Föreningen Järvsö Pride
Boda Bygdegårdsförening
Bygdegårdsföreningen JärvsöFolkan
PRO Järvsö, Lörstrands BygdeGård
Skålbo, Rossla och Skridsvik
Bygdegårdsförening
Skogens Bygdegårdsförening
Privatperson 1
Privatperson 3
Harsa Fastighetsägarförening 1
Harsa Fastighetsägarförening 3
Karsjö Byalag
Ljusdals Flygklubb
Järvsö Bk
Järvsö Båtklubb
Järvsö IF Skidsektionen
Grönås Viltvårdsområde
Hästbergs Viltvårdsområde
Hästbergs Viltvårdsområde,
Skjutbana
Järvsö-Sörby Viltvårdsområdesförening
Ljusdalsbygdens museum (Sörby)
Stenegård
Säljesta Bygdegårdsförening,
Musik
Bronx gym
Hörselskadades förening
Privatperson 2
Stene, Kåsjö och Klackens
arbetsgrupp

200 000 kr 200 000 kr
300 000 kr 150 000 kr
60 000 kr 50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr 40 000 kr
35 000 kr 35 000 kr
60 000 kr 30 000 kr
70 000 kr 20 000 kr
50 000 kr 20 000 kr
136 520 kr
0 kr
137 150 kr
0 kr
207 670 kr

0 kr

35 000 kr

0 kr

125 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
147 600 kr
106 000 kr
68 000 kr
100 000 kr
50 031 kr
174 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

125 250 kr

0 kr

50 000 kr
75 000 kr
50 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr

40 000 kr
176 347 kr
30 000 kr
50 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

25 000 kr

0 kr

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Säljesta Vägsamfällighet
Summa

Datum

2019-05-21

300 000 kr

0 kr

3 263 568 kr 595 000 kr

Återstående 444 kronor kvarstår i balans till kommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 april 2019
Protokoll beslutande möte Förslagsgruppen för bygdemedel 7 april 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Järvsörådet för kännedom
Ekonomichefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 130

Datum

2019-05-21

Dnr 00072/2019

Bygdemedel vindkraft Våsberget 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. I enlighet med Ramsjö bygderåds förslag tilldelas
Ramsjö fiskevårdsområde
Ramsjö Hembygdsförening
Ramsjö Ekonomiska förening

50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr

Summa

166 825 kr

Sammanfattning av ärendet
Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Våsbergets
vindkraftspark gick ut 2019-03-31. Totalt fem ansökningar har inkommit
omfattande totalt 324 425 kronor i sökta bygdemedel.
Ansökningshandlingarna har därefter skickats till Ramsjö bygderåd för
beredning. Bygderådet har därefter inkommit med förslag till beslut om
tilldelning.
Av en behållning om totalt 451 104 kronor i tillgängliga bygdemedel för
Våsbergets vindkraftspark föreslår Ramsjö bygderåd tilldelning respektive
avslag på inkomna ansökningar enligt nedanstående tabell:
Sökande
Ramsjö fiskevårdsområde
Ramsjö Hembygdsförening
Ramsjö Ekonomiska förening
Ljusdals flygklubb
Ljusdalsbygdens museum

Sökt belopp
50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr
147 600 kr
10 000 kr

Summa
50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr
0 kr
0 kr

Ansökningarna från Ljusdals flygklubb samt Ljusdalsbygdens museum
avslås med motivering att de inte tillför Ramsjöbygden någonting.
Återstående 284 279 kronor kvarstår i balans till kommande år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 40
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 april 2019
Protokoll Ramsjö Bygderåd 11 april 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ramsjö Bygderåd
Ekonomichefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 131

Datum

2019-05-21

Dnr 00241/2018

Kommunal borgen till Kårböle byalag för investering i
drivmedelsanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunal borgen på 2 000 000 kronor till Kårböle byalag beviljas som
säkerhet för lån/byggnadskreditiv.
2. Borgensprovision fastställs till 0,5 % per år.
Sammanfattning av ärendet
Kårböle byalag har hemställt om kommunal borgen på 2 Mkr för investering
i drivmedelsanläggning i Kårböle. Region Gävleborg kommer att bidra med
85 % av investeringen i stöd. Bidraget utbetalas i efterskott till den
organisation som bygger och äger anläggningen varför byalaget eller indirekt
byalagets aktiebolag är beroende av ett lån för att genomföra projektet. Ett
aktiebolag är under bildande.
Kårböle byalag har inte egna tillgångar som motsvarar säkerhet för lån av
denna omfattning. Lånet kommer att återbetalas efter att bidraget utbetalts
och därigenom upphör borgens-åtagandet. Kommunfullmäktige föreslås
bevilja borgen till Kårböle byalag samt debitera 0,5 % per år i
borgensprovision.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019 § 41
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2019
Årsrapport, verksamhetsberättelse mm
Ansökan från Kårböle Byalag 7 mars 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Stina Berg (M) och Irene Jonsson (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgård m fl
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 132

Datum

2019-05-21

Dnr 00089/2019

Ansökan från Ljusdals Bandyklubb om bidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bidragsansökan om 500 000 kronor från Ljusdals BK avslås.
2. Kommunchefen får i uppdrag att teckna ett treårigt sponsringsringsavtal
med samma årliga kostnadsnivå som senast gällande avtal.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals BK har inkommit med ansökan om bidrag på 500 000 kronor för att
bringa föreningen i ekonomisk balans.
Ljusdals kommun har haft en dialog med styrelsen i föreningen och styrelsen
har vidtagit en rad åtgärder både för att sänka kostnaderna och öka
intäkterna. På sikt finns förutsättningarna för en bättre ekonomi.
Ljusdals kommun har under en lång rad år tecknat årliga sponsringsavtal
med LBK på 150 000 kronor (+ reklamskatt). Detta är också något som finns
budgeterat inom kommunstyrelsens budget.
Utifrån kommunens ekonomiska läge föreslår kommunchefen att
bidragsansökan om 500 000 kronor avslås. Vidare föreslås att kommunen
tecknar ett treårigt avtal på 150 000 kronor per år. I och med att ett treårigt
avtal tecknas stärks föreningens ekonomi och den ekonomiska planeringen
underlättas.
Arbetsutskottet föreslår 7 maj 2019, § 42 att bidragsansökan avslås och att
kommunchefen får i uppdrag att teckna ett treårigt sponsringsavtal på
200 000 kronor per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 42
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 29
Ansökan om bidrag 4 mars 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-21

Yrkanden
Lena Svahn (MP), Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Stina Bolin (S):
Bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag. Avslag till punkt 2 i
arbetsutskottets förslag, bifall till kommunchefens förslag gällande punkt 2.
Lars G Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lena Svahn m fl yrkande mot Lars G Erikssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahn m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lena Svahn m fl yrkande, Nej-röst för Lars G Erikssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Lena Svahn m fl yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP),
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB) och Solange Nordh
(C) röstar Ja.
Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.
Stina Berg (M) och Ronney Olsson (V) avstår från att rösta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 133

Datum

2019-05-21

Dnr 00032/2019

Delegeringsbeslut 21 maj 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 50-52.
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 14 maj 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 134

Datum

2019-05-21

Dnr 00142/2019

Utredning av krisledningsgruppens arbete under
skogsbränderna 2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av biträdande kommunchef Mikael Björk fick säkerhetschef
Josefin Jarlheden ett uppdrag att utreda hur Ljusdals kommuns
krisledningsstab arbetade under bränderna. Utredning genomfördes i
samarbete med brandinspektör Olle Björk, Räddningstjänsten Ljusdal.
Utredningen utvärderar hur Ljusdals kommuns krisledningsstab arbetat
under skogsbränderna 2018. Utredningen har utgått från befintliga rutiner
och den avslutande analysen behandlar hur vår organisation för krisledning
samt våra rutiner bör förändras och hur en ny organisation och nya rutiner
bör se ut.
Utredningen utvärderar inte räddningsinsatsen. En sådan utvärdering ska
genomföras i samarbete med Länsstyrelsen av externa utredare med
utgångspunkt i Lagen om skydd vid olyckor (LSO).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 9 april 2019, § 18
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 april 2019
Utredning 2 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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