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 Diarienummer 
   KS 0359/16 
 
§ 199 
 
Tillförordnad kommunchef 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ekonomichef Nicklas Bremefors utses till tillförordnad kommunchef från den  
 1 september 2016 till dess att ny kommunchef tillträder 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Claes Rydberg har sagt upp sig från den 1 oktober. Ekonomichef Nicklas 
Bremefors har accepterat att från den 1 september 2016, till dess att ny kommunchef tillträder, 
arbeta som tillförordnad kommunchef.  
 
Ärendet MBL-förhandlades 25 augusti. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 augusti 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att utse Nicklas Bremfors till 
tillförordnad kommunchef från den 1 september 2016 till dess att ny kommunchef tillträder. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nicklas Bremefors 
Personalchefen för verkställande  
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 Diarienummer 
   KS 0348/16 
 
§ 200 
 
Rekrytering av kommunchef, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2016, dnr 0348/16 § 178, att till nästa 
sammanträde den 1 september 2016 följande skulle redovisas  
 
- vad kostar en rekrytering av kommunchef och vilken instans tar den kostnaden? 
- förslag på kravspecifikation på tjänsten 
- krävs politiskt beslut när förvaltningen vill använda extern rekryteringskonsult? 
 
Med anledning härav får följande redovisas. 
 
Rekryteringsbolag som åtar sig tillsättningar av högre chefer tar ungefär 200 000 kr 
för tjänsten. Denna kostnad tas ur befintlig ram för kommunstyrelsen.  
 
Rekryteringsbolagets uppdrag kommer bl a att vara att ta fram en kravprofil.  
Kravprofilen är en av de viktigaste delarna i välgjord rekryteringsprocess. Utan en 
genomtänkt kravprofil går det varken att söka efter eller attrahera rätt kandidat. Vid 
en så avgörande rekrytering som av en ny kommunchef måste en analys av 
organisationen, dess förutsättningar och utvecklingsmål göras för att ringa in vad 
kravprofilen ska bestå av. Detta arbete, som bl a genomförs genom att information 
samlas in från nyckelpersoner, bedöms och sammanställas, gör rekryteringsbolaget 
Det kan konstateras att rekryteringsbolag som åtar sig uppdrag av högre 
chefsrekryteringar har stor vana av att göra avancerade kravprofilanalyser och kan 
med sin specialistkompetens åstadkomma ett mycket bra resultat.  
 
Att anlita en extern rekryterare för att ta över processen efter att en egen kravprofil 
tagits fram är olyckligt eftersom vinsten av tjänsten blir avsevärt begränsad. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning kan kommunstyrelsens ordförande 
fatta beslut i alla personalärenden gällande kommunchef. Detta innefattar även 
rekryteringsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 augusti 2016  
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 178 
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 Diarienummer 
   KS 0348/16 
 
§ 200 forts.  
 
Rekrytering av kommunchef, information 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen 
till protokollet.  Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 201 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Tf kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 
Storregion. Remisskonferens i Bollnäs den 2/9. Remisstiden går ut den 15/10. 
 
Östernäs. Inget nytt denna styrelse. Området är aktuellt inom KUPen. 
   
Timmeromlastning. Inget nytt att meddela från förvaltningen. 
 
Inköp Gävleborg, aktuella frågor. Den utredning Gävle kommun gjort angående IKG har ännu 
inte presenterats. Utredningen handlar om huruvida Gävle kommun skall lämna eller vara 
kvar i kommunalförbundet. Vi återkommer när vi fått del av densamma. 
  
Bolag och stiftelse. Arbetet med RFI-process intensifieras och har nu gått vidare i arbetet med 
att finna finansiella intressenter. Kommunen är aktiv på flera sätt och arbetet drivs i första 
hand av NärLjus och Ramböll. 
  
Arbetsmarknadsfrågor. Ingen ny info. 
 
Personalfrågor. Rekrytering av kommunchef har startats. När ekonomichef Nicklas Bremefors 
nu också blir tf kommunchef uppstår ”hål” i organisationen. Ekonomichefen kommer att 
behålla delar av uppdraget som ekonomichef. Övriga enhetschefer inom kommunlednings-
kontoret samt personal inom ekonomienheten kommer att få ta ett större ansvar. 
 
Ekonomi. Förvaltningarna arbetar med delårsbokslutet. I höst ska budgetramarna för 2016 
revideras, vi avvaktar budgetpropositionen innan revideringen. 
 
E-”paddor”. De paddor som beställts kan ej levereras. Efter en andra upphandlingsomgång, 
där visst hopp hade tänts om en lösning med samma leverantör, måste nu en tredje runda 
genomföras. Förvaltningen beklagar denna situation men har svårt att hantera en situation där 
en upphandlad leverantör inte kan få fram de produkter han offererat.   
 
Årskalender. Arbete med digital version pågår, vilket tidigare meddelats.  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 201 forts. 
 
Information från kommunchefen 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till protokollet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 202 
 
Budgetförslag kommunstyrelsen 2017 och ELP 2018-2019 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsens driftbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har allmänna utskottet samt 
samhällsutvecklingsutskottet upprättat förslag till driftbudget för 2017 samt 
ekonomisk långsiktsplan, ELP 2018-2019.  
 
I upprättat förslag har samtliga enheters budgetramar sänkts med två procent utifrån 
budgeterade inköpskostnader. 
 
Investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 har upprättats enligt beslutad 
investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 augusti 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 134 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 91 
Kommunledningskontorets skrivelse 27 juni 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 21 juni 2016 
Förslag till budget 2017-2019, 27 juni 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till utskottens förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Kommunledningskontoret 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
 
 
  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

   KS 0284/16 
 
§ 203 
 
Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Särskild medlemsinsats erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med 8 172 190 

kronor. 
 
2.  Pengarna anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Medlemmarna i Kommuninvest skall öka sina insatser upp till den obligatoriska nivån 900 
kronor per invånare, vilket för Ljusdals kommun är 17 124 000 kronor. Kommunens 
insatskapital är idag 8 952 000 kronor.  
 
Medlemmarna i Kommuninvest får årligen återbäring baserat på volym och ränta på 
insatskapital. För 2016 var denna återbäring 1 181 000 kronor. Denna återbäring blir nytt 
insatskapital i Kommuninvest. Eftersom återbäringen blir nytt insatskapital redovisas dessa 
inte som finansiell intäkt och påverkar därmed inte resultaträkningen. 
 
Genom att göra en särskild medlemsinsats (extra inbetalning av insatskapital) upp till 900 
kronor per invånare kommer den årliga återbäringen att tillfalla kommunen vilket innebär en 
ökning av de finansiella intäkterna vilket förbättrar det årliga resultatet med motsvarande 
belopp. 
 
För att nå den obligatoriska nivån behöver en särskild medlemsinsats göras med 8 172 190 
kronor.  
 
Medlemsinsatsen är inte en kostnad utan en ökning av kommunens insatskapital.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 93 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 1 augusti 2016 
Förfrågan från Kommuninvest 23 maj 2016  
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Pengarna anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
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 Diarienummer 
   KS 0284/16 
 
§ 203 forts.  
 
Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 204 
 
Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av 
hushållsavfall 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Handläggningsavgiften vid anmälan om kompostering av hushållsavfall tas bort från och 

med den 1 november 2016. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid årsskiftet 2015-2016 infördes en ny avgift för handläggning av ärenden hos miljöenheten 
gällande anmälan om kompostering av hushållsavfall om 1 600 kronor. Ljusdal Energi vill att 
den avgiften ska tas bort. 
 
Ljusdal Energi kommer att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för att uppfylla 
målen i den kommunala avfallsplanen, som bland annat innefattar att minst 50 procent av 
matavfallet i kommunen ska källsorteras samt att insamlad mängd kärlavfall ska minska. 
 
Det nya insamlingssystemet innebär att renhållningsabonnenterna kommer att kunna välja 
mellan att inte sortera matavfall, sortera matavfall i ett separat kärl eller i en egen kompost. 
En egen kompost är miljömässigt ett bättre alternativ samt att det leder till ekonomiska 
fördelar för renhållningsbolaget då matavfallet inte behöver hämtas, transporteras och lämnas 
till behandling. Det är anledningar till att vi tycker att kompostering bör uppmuntras, vilket 
också är tänkt att motiveras av en något lägre taxa i jämförelse med sortering av matavfall i 
kärl. 
 
För att kunna välja sortering av matavfall till egen kompost krävs, enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927), en anmälan till kommunen. Men eftersom kostnaden att 
anmäla egen kompost är 1 600 kronor kan antas att ytterst få kommer att välja det alternativet. 
Kunder som skulle vilja ha kompost kan istället antas välja separat kärl för matavfall av 
ekonomiska skäl. Det innebär att renhållningsbolaget kommer att distribuera matavfallskärl 
till dessa kunder och att tömning av dessa kärl kommer att utföras enligt schema, oavsett hur 
mycket matavfall som slängs i kärlen. 
 
För att uppmuntra till ökad källsortering införs valbara abonnemang med glesare 
hämtningsintervall av brännbart avfall. För de som väljer egen kompost och även källsorterar 
sitt returpapper och förpackningsmaterial är hämtningsintervallet på brännbart avfall tänkt att 
kunna vara så sällan som var åttonde vecka, vilket medför minskade körsträckor för 
sopbilarna. Väljer dessa hushåll separat matavfallskärl istället för egen kompost leder det till 
tätare besök av sopbilen då matavfall av sanitära skäl måste hämtas oftare än brännbart avfall. 
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 204 forts.  
 
Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av 
hushållsavfall 
 
Enligt miljöenheten är det få fastigheter som anmäler att de har egen kompost för 
hushållsavfall, den senaste anmälan som gjordes i Ljusdals kommun skedde 2011. 
Förhoppningen med det nya insamlingssystemet är att fler ska uppmuntras till egen kompost 
så att mindre mängder avfall behöver transporteras. Ljusdal Energi tycker att de abonnenter 
som vill kompostera ska kunna välja det alternativet utan att drabbas av orimliga kostnader. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 94 
Förslag till beslut 2 augusti 2016 
Ljusdal Energis skrivelse 4 juli 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C) och László Gönczi (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0306/16 
 
§ 205 
 
Yttrande över Godsflödeskartläggning i Gävleborg och Älvkarleby 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till Gävle kommun. 
 
2.  Till yttrandet ska tillföras att de regionala miljömålen ska beaktas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Gävle kommun gjorde under åren 2014-2015 i samverkan med Trafikverket och Region 
Gävleborg en godsflödeskartläggning för Gävleborgs län och Älvkarleby. 
 
Rapporten har sänts på remiss till bland andra länets kommuner med begäran om svar senast 
den 30 september 2016. 
 
Synpunkter 
Ljusdals kommun välkomnar att denna sorts kartläggning sker. Rapporten visar på ett tydligt 
sätt den stora betydelsen av god infrastruktur inom både väg och järnväg för att tillgodose de 
stora transportbehov som finns och som kommer att öka. 
 
Beskrivningen av den järnvägsbundna persontrafikens nuvarande omfattning och bedömda 
utveckling i relation till godstrafiken förefaller inte helt relevant och tar uppenbarligen inte 
hänsyn till den utökade persontrafik som planeras. Region Gävleborg anger i sitt trafik-
försörjningsprogram en ambition att väsentligt öka utbudet av regional trafik. Detta förutsätts 
öka tågresandet i form av arbetspendling och andra reseanledningar.  
 
Vi vill i detta sammanhang tydligt betona det arbete som sker i samverkan mellan Ljusdals 
kommun, Region Gävleborg, näringslivet och Trafikverket för att åstadkomma en samlad 
lösning för omlastningsverksamhet i Ljusdals kommun. I dagsläget sker en omfattande 
omlastning av rundvirke från väg till järnväg vid Ljusdals bangård, där en stor del av 
transporterna har målpunkt inom regionen. Denna verksamhet omnämns särskilt i 
godsflödeskartläggningen. Planer finns på att utöka dessa volymer och att även hantera 
biobränsle och andra produkter i viss omfattning. Förutsättningen för detta är att en ny samlad 
terminallösning i externt läge kan åstadkommas. Ljusdals kommun anser att nuvarande 
omlastning har så allvarliga brister att verksamheten inte kan fortgå. 
 
Ljusdals kommun vill avslutningsvis tydligt betona den stora betydelsen av ett robust och 
tillgängligt transportsystem. Detta är en avgörande förutsättning för näringsliv, sysselsättning 
och tillväxt. 
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 Diarienummer 
   KS 0306/16 
 
§ 205 forts.  
 
Yttrande över Godsflödeskartläggning i Gävleborg och Älvkarleby 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 90 
Förslag till yttrande 7 juli 2016 
Godsflödeskartläggning 3 juni 2016 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Till yttrandet ska tillföras att de regionala miljömålen ska beaktas. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Rolf Berg för revidering av yttrande 
Gävle kommun 
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 Diarienummer 
   KS 0033/16 
 
§ 206 
 
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen, samt åtgärdsplan för att 
minska sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Omsorgsnämnden ska vidta nödvändiga åtgärder för att till kommunstyrelsens  
     decembersammanträde återkomma med en fullständig genomlysning av  
 individ- och familjeomsorgen (IFO). 
 
2.  Omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens december 
 sammanträde för att redovisa en reviderad åtgärdsplan för att minska  
     sjukfrånvaron. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att omsorgsnämnden till kommunstyrel-
sens septembersammanträde presenterar fullständig genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Omsorgsnämnden fick även i uppdrag att till september-
sammanträdet presentera en konkret åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron 
inom omsorgsförvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden beslutade 24 augusti 2016, § 91 att hos kommunstyrelsen 
begära mer tid för uppdragen och önskar därför återkomma i december månad 
med genomlysning och åtgärdsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 augusti 2016  
Omsorgsnämndens protokoll 24 augusti 2016, § 91 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
Omsorgschefen för kännedom 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0343/16 
 
§ 207 
 
Ansökan från Ljusdals Flygklubb om anläggningsstöd 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bidragsansökan avslås i avvaktan på utredning av driftbidragen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals flygklubb har inkommit med en bidragsansökan om utökat anläggnings-
stöd för sin anläggning vid Forsnäset. Det handlar om viktiga investeringar som 
rör person- och flygsäkerheten som måste genomföras. Förvaltningen har i dag ett 
uppdrag från politiken att ta fram förslag till nya regler med större rättvisa mellan 
anläggningar och orter gällande driftbidraget. Detta kommer att redovisas till 
politiken under hösten 2016.  
 
Förvaltningen har varit i kontakt med klubbens ordförande och förklarat att en 
översyn av driftbidragen pågår.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 137 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 augusti 2016 
Ansökan om bidrag 27 juli 2016 
 
Yrkanden  
 
 László Gönczi (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdals Flygklubb 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 
 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 208 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Kyrby 5:21 och 5:30, ”Bostäder vid Kyrkbyvägen” antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 29 januari 2015 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att planlägga aktuellt område för bostäder efter ansökan från den 
privata fastighetsägaren. Detaljplanen upprättades och var föremål för samråd under 2015 och 
granskning under 2016. Planen har kompletterats med en geoteknisk utredning under 2016.   
 
Planområdet är beläget öster om Kyrkbyvägen i Järvsö, i ett sluttande, obebyggt markavsnitt 
med utsikt mot dalgången. Området är beläget mellan modern villabebyggelse i väster och 
traditionell gårdsbebyggelse i norr och söder. Området har sedan år 1990 varit planlagt för 
vårdändamål men planen har aldrig genomförts och marken är oexploaterad. I fördjupad 
översiktsplan för Järvsö, antagen av kommunfullmäktige under år 2014, har området utpekats 
som ett bebyggelseområde för vårdboende alternativt bostäder.    
 
Planförslaget innebär att marken blir kvartersmark för bostäder. Bebyggelsen ordnas utefter 
en ny enskild väg. Maximalt indelas området i 10 nya fastigheter. Planen innehåller 
bestämmelser om bebyggelsens utformning och utseende i syfte att få ny bebyggelse att 
överrensstämma med natur- och kulturmiljön i området. Bebyggelsen ordnas även med 
hänsyn till Ljusnans hundraårsflöde.  
 
Strandskyddet berörs i och med att planområdet ligger inom 100 meter från Kyrkbyvågen. En 
förutsättning att bebygga området är att strandskyddet upphävs inom bostadsmarken, vilket 
sker när planen vinner laga kraft. I gällande detaljplan finns ingen fri passage mellan vattnet 
och bostäderna, men med nuvarande förslag uppnås en sådan zon så att allmänheten har 
tillgång till strandområdet och att förutsättningar för växt- och djurlivet säkerställs.    
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 144 
Antagandehandlingar 8 augusti 2016 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 208 forts.  
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Den nedre husraden tas bort. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0227/16 
 
§ 209 
 
Beslut om avskrivning av ärende avseende ansökan om tillstånd till 
Bäråsens vindkraftpark i Ånge kommun för kännedom till 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 129 att Ljusdals kommun inte 
har något att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge 
kommun. 
 
Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Västernorrland om att ärendet avskrivs 
på begäran av bolaget NV Nordisk Vindkraft AB. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 16 augusti 2016, § 135 
Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland, 13 juni 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2016, § 129 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0334/14 
 
§ 210 
 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut om 
utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs län 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunens tidigare yttrande daterat 5 november 2014 avges som svar till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter avseende förslag till beslut om 
utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs län. I samband med ändringen 
av strandskyddsbestämmelserna den 1 juli 2009 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att 
göra en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om en sådan översyn för länet den 18 december 
2014. Efter överklagande har regeringen (9 juni 2016) upphävt beslutet och återlämnat 
ärendet för fortsatt handläggning eftersom det inte kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. 
Länsstyrelsen gör därför om processen. Det nya förslaget har samma innehåll som tidigare 
beslutat daterat den 18 december 2014. I Ljusdals kommun berörs Ljusnan och Voxnan som 
till större delen föreslås få ett utökat strandskydd om 200 meter.  
 
Yttrande 
Ljusdals kommun anser att det är bra att länsstyrelsen har utrett och anpassat strandskyddet 
vid tätorterna Färila och Ljusdal så att enbart det generella strandskyddet föreslås gälla utmed 
större delen av tätorterna. Därmed har länsstyrelsen delvis tillmötesgått kommunens tidigare 
yttrande i ärendet. Förslaget skulle dock kunna justeras en aning kring de områden som 
föreslås omfattas av det generella strandskyddet. Ett generellt strandskydd i nedanstående 
lägen bör vara tillräckligt för att uppfylla strandskyddets syften enligt 7 kapitlet 13§ 
miljöbalken.   
 
I Färila tätort kan den norra sidan av älven, cirka 500 meter åt vardera håll om älvbron, 
omfattas av det generella strandskyddet istället för utökat. Sträckan är till stor del 
ianspråktagen av bostadsbyggelse, hembygdsgård med mera.    
 
I Ljusdals tätort kan det generalla strandskyddet på den norra sidan älven utökas till att gälla 
fram till travbanans östra ände. Det skulle täcka in planlagd mark för idrottsändamål och en 
del exploaterad mark för bostadsbebyggelse och travbana.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 145 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 augusti 2016 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0334/14 
 
§ 210 forts. 
 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut 
om utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs 
län 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): Kommunens tidigare yttrande daterat 5 november 2014 avges som svar till 
Länsstyrelsen. 
 
László Gönczi (MP): Sören Görgårds yrkande avslås. Bifall till Länsstyrelsens förslag. 
 
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Markus Evensson (S) och Lars Björkbom (KD): Bifall till Sören Görgårds yrkande. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer Jonny Mills yrkande mot Sören Görgårds yrkande och mot László 
Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören Görgårds 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Jonny Mills yrkande till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Sören Görgårds yrkande mot 
László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat utse Sören 
Görgårds yrkande till motförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Jonny Mills yrkande, Nej-röst för Sören Görgårds yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0334/14 
 
§ 210 forts.  
 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut 
om utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs 
län 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören Görgårds 
yrkande. 
 
Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S),  
Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Allan Cederborg (M), Christer Sjöström (M) och 
Peter Engdahl (S) röstar Nej. 
 
Harald Noréus (L), Jonny Mill (L), Yvonne Oscarsson (V), Michael Michaelsen (SD),  
Mikael Olsson (SD) och László Gönczi (MP) röstar Ja. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Jonny Mill (LB) och Yvonne Oscarsson (V) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen Gävleborg (2016-09-02) 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0358/16 
 
§ 211 
 
Information om asfaltsplanen 2011-2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om vad som gjorts när det gäller 
Asfaltsplanen sedan pengar anslogs 2011. Hon informerar också om den inventering som 
gjorts gällande framtida projekt. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 212 
 
Ombyggnation av förvaltningshusets entréplan, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde 15 september 2016.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2016, § 124 att förvaltningshuset byggs 
om enligt den bantade versionen av alternativ tre. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att det nu finns förslag på 
förändringar i entréplanet, bl a i den nya Ljusdalssalen. Om förändringarna ska 
genomföras krävs troligtvis nytt fullmäktigebeslut. 
 
Ännu finns ingen kostnadsberäkning på det nya förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska tas upp för behandling på 
kommunstyrelsens sammanträde 15 september 2016. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fastighetschefen  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 213 
 
Inköp av ny bokbuss 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Upphandling av en ny fullstor bokbuss under budgetåret 2018, anpassad till HVO-diesel 

som drivmedel, genomförs, i enlighet med gällande ekonomisk långtidsplan (ELP 2017-
2019). 

 
2. Budgetramen för samhällsutvecklingsförvaltningen utökas med 400 000 kronor från och 

med budgetåret 2017, för återbesättning av tjänst som bokbusschaufför/ 
biblioteksassistent. 

 
3. Ärendet tas upp vid revidering av budgetramar 2017. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bibliotekschefen har på uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet genomfört en 
utredning/konsekvensanalys avseende bokbussverksamheten med ett remissförfarande, inför 
en eventuell upphandling av ny bokbuss under budgetåret 2018. Utredningen visar att en 
fullstor bokbuss som är anpassad till fossilfritt drivmedel i form av HVO-diesel (hydrerad 
vegetabilisk olja) är att rekommendera, till en kostnad av cirka 4 miljoner kronor. Denna 
investeringskostnad finns avsatt i gällande ekonomisk långtidsplan (ELP) under budgetåret 
2018.  
 
Utifrån tidigare beslut om budgetminskning med en miljon kronor för biblioteksenheten har 
tjänsten som bokbusschaufför/biblioteksassistent bortrationaliserats i och med nuvarande 
tjänsteinnehavares pensionsavgång under 2017. Denna budgetreducering för 
biblioteksverksamheten skall enligt ett senare beslut i kommunstyrelsen (3 mars 2016, § 70) 
”utvärderas löpande” utifrån de konsekvenser som besparingarna skapar i verksamheten. Vi 
kan nu konstatera att en återbesättning av tjänsten som bokbusschaufför/biblioteksassistent 
blir nödvändig om beslut fattas om att upphandla en ny bokbuss. Ekonomiska medel för 
denna tjänst (400 000 kronor) måste således tillskjutas budgetramen för samhällsutvecklings-
förvaltningen från och med budgetåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 juni 2016, § 141 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 augusti 2016 
Utredning och konsekvensanalys 4 juli 2016 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 213 forts. 
 
Inköp av ny bokbuss 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP), Jonny Mill (LB), Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C): Bifall 
till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Lars Molin (M): Ärendet tas upp vid revidering av budgetramar 2017. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0357/16 
 
§ 214 
 
Översyn av möjligheten att köra kommunens fordon på HVO-diesel 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. En översyn av övrig fordonspark i kommunen görs för att se om de också kan 

köras på HVO-diesel. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med att inköp av ny bokbuss diskuteras föreslår samhällsutvecklings-
utskottet att kommunen även ser över övrig fordonspark för att se om denna också 
kan köras på så kallad HVO-diesel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 142 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsens 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunledningskontoret för verkställande 
KLK balanslista 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0344/16 
 
§ 215 
 
Arrendatorer Kolsvedjastugan och Kajevall 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att söka nya arrendatorer till de 

båda anläggningarna.   
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått uppsägningar från både Kajevall och 
Kolsvedjastugans arrendatorer. Detta innebär att kommunen i månadsskiftet 
september-oktober kommer att stå utan arrendatorer på båda dessa anläggningar. 
Efter diskussioner på förvaltningen föreslås i första hand att man går ut med en 
annons och söker nya arrendatorer till båda anläggningarna. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 138 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
SUF balanslista 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 216 
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Förslag till taxa för tillsyn 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tillsynsansvaret för lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer delegeras till 

myndighetsnämnden. 
 
2. Förslaget till taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Myndighetsnämnden har översänt protokoll för beslut i kommunfullmäktige gällande lag 
(214:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat landets kommuner 
att de fått ett nytt tillsynsansvar. Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att 
minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Kommunfullmäktige behöver 
delegera detta tillsynsansvar till lämplig nämnd. 
 
Motivering till beslut 
 
Bestämmelserna har sin grund i EU:s strategi för kampen mot terrorism och syftar till att 
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa privatpersoners tillgång 
till utgångsämnen för detta, så kallade sprängämnesprekursorer. Koncentrationer över vissa 
nivåer av väteperoxid, nitrometan och salpetersyra är exempel på sådana ämnen. 
Lagstiftningen har en tydlig koppling till säkerhetsfrågor. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, är tillståndsgivande och central tillsynsvägledande myndighet över 
området. 
 
Enskilda personer ska inte kunna införskaffa aktuella ämnen utan uppvisande av tillstånd. På 
förpackningar av aktuella ämnen ska det tydligt anges att produkten omfattas av restriktioner. 
Lokal kemikalietillsyn där märknings- och tillståndskontroll sker utifrån kemikalielag-
stiftningen och miljöbalkens regler utförs av miljöenheten. De verksamheter som kan bli 
aktuella för tillsyn är t.ex. färg- och järnhandlare, byggvaruhus, hobbybutiker och eventuellt 
apotek som sedan tidigare är föremål för viss återkommande kemikalietillsyn. Den nya lagens 
utformning harmonierar väl med miljöbalken och tillsynen kan med fördel samordnas. 
Sammantaget talar det också för en tillsynsuppgift för miljöenheten. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 216 forts.  
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Förslag till taxa för tillsyn 
 
Kommunfullmäktige bör därför utse myndighetsnämnden som lokal tillsynsmyndighet 
över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och revidera nämndens reglemente 
utifrån detta. Nämndens delegationsordning ger miljöenheten delegation att utföra tillsyn 
i enlighet med lagstiftningen. 
 
För att kunna finansiera tillsynen kring sprängämnesprekursorer får kommunerna ta ut 
avgifter på samma grunder som miljöbalkstillsynen. Det är okänt hur många aktörer som 
kan bli föremål för tillsyn och hur omfattande den kan bli. Det torde vara ett fåtal aktörer 
utifrån de diskussioner som förts på regional och central nivå. Inledningsvis bör därför 
taxan utgöras av timavgift som debiteras i efterhand. Inför 2016 revideras timtaxan i 
respektive kommunfullmäktiges Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
mm. Det finns inga skäl att anta att timkostnaden för tillsyn över sprängämnesprekursorer 
skulle avvika i något avseende. 1§ andra stycket i respektive kommuns taxa skulle därför 
kunna kompletteras med lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 140 
Myndighetsnämndens protokoll 23 juni 2016, § 39 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet proposition om bifall eller avslag till samhälls-
utvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-09-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 217 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor till 

Region Gävleborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd gällande ambulansindragningarna i 
Ljusdal.  KS 0279/16 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 218 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Inlandskommunerna ekonomisk förening, föreningsstämma 26 maj 2016 
• Inlandskommunerna ekonomisk förening, styrelsen 27 maj 2016 
• AB Ljusdalshem, 22 juni 2016  

 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 219 
 
Delegeringsbeslut 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 115-123 från KLK samt  
nr 69-102 från SUF. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0196/16 
 
§ 220 
 
Yttrande över RUFS 2050 - Stockholmsregionens regionala 
utvecklingsplan. Godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Allmänna utskottets beslut godkännes i efterhand. 
 
Sammanfattning  
 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett övergripande 
planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens utveckling. Stockholmsregionen 
utvecklas och växer geografiskt, vilket gör att dess funktionella samband idag sträcker sig 
långt utanför länsgränserna. I ett längre perspektiv kommer denna utveckling att fortsätta och 
sannolikt förstärkas. Detta medför ökade ömsesidiga samband i bägge riktningar med 
intilliggande regioner.  
 
Utvecklingsplanen beskriver bland annat i form av en strukturbild hur samband med andra 
regioner och orter inom dessa bedöms utvecklas. Förslaget som tagits fram av Stockholms 
läns landsting är utsänt på remiss för yttrande senast den 30 september 2016. Materialet har 
diskuterats vid möten mellan Region Gävleborg och länets kommuner gällande strategiska 
planeringsfrågor. Regionen har som ambition att avge ett länsgemensamt yttrande som alltså 
kommunerna förväntas ställa sig bakom. Några av kommunerna har, mot bakgrund av 
förslagets innehåll, påtalat att egna yttranden kan bli aktuella. 
 
Aktuellt förslag 
Region Gävleborg har nu presenterat ett tjänstemannaförslag i ärendet och önskar få 
kommunernas synpunkter på detta senast 31 augusti 2016. Innan förslaget togs fram bad 
Regionen om ”inspel” från kommunerna. Ljusdals kommun yttrade sig enligt följande: 
 
”Ljusdals kommun kommer preliminärt inte att lämna eget yttrande gällande rubricerade 
remisshandlingar. Vi förordar att följande specifika synpunkter beaktas och återges i det 
länsgemensamma yttrande som författas av Region Gävleborg. 
 
Den storregionala strukturbild som beskrivs för östra Mellansverige definierar hur den 
rumsliga strukturen innefattar orter och regioner som förbinds med transportstråk. Vi 
konstaterar att Hälsinglands inland med stråket Norra Stambanan/vägarna 83 och 84 inte 
ingår i denna bild. Ljusdals kommun anser att detta är anmärkningsvärt. Vår kommun har i 
likhet med andra delar av södra Norrlands inland en omfattande arbetspendling både till och 
från Stockholmsregionen. Stockholms kommun är den tredje största enskilda 
utpendlingskommunen för Ljusdals vidkommande, där boende i Ljusdal utgör ett betydande 
inslag i kompetensförsörjningen för Stockholmsområdet.  
 
Ca 80 % av besökarna till länets största besöksmål, Järvsö, kommer från norra 
Storstockholm och Uppsalatrakten. 
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 Diarienummer 
   KS 0196/16 
 
§ 220 forts.  
 
Yttrande över RUFS 2050 - Stockholmsregionens regionala 
utvecklingsplan. Godkännande i efterhand 
 
Ett stort antal fritidshus och andra fastigheter inom Ljusdals kommun ägs av boende i 
Stockholmsområdet och Uppsalatrakten.  
 
Vi anser att dessa förhållanden tydligt visar på det starka samband som finns mellan 
regionerna, och att dessa samband dessutom utvecklas och stärks med tiden. Den 
storregionala strukturbilden måste rimligtvis kompletteras med ovan nämnda stråk inom 
Hälsinglands inland och de större orter som knyts till Stockholmsregionen via dessa. 
 
Ljusdals kommun konstaterar att samtliga de tre alternativ som beskriver LA-regioner 
definierar Ljusdal som egen LA-region. Vi ställer oss tveksamma till detta. I stället ser vi en 
utveckling där förbättrade resemöjligheter och andra väsentliga förutsättningar bidrar till att 
LA-regionerna Ljusdal och Hudiksvall tenderar att växa samman .” 
 
Förslagets innehåll 
Utifrån de ”inspel” som lämnades av kommunerna har ett förslag tagits fram som kommer att 
behandlas politiskt inom Region Gävleborg under september månad. 
 
Förslaget har relativt väl tagit hänsyn till de synpunkter i form av ”inspel” som lämnats av 
Ljusdals kommun. Det kan finnas anledning att önska att vissa inslag skulle markeras 
tydligare, till exempel Norra Stambanans funktion och betydelse i relation till Ostkustbanan. 
Regionens besked har uppfattats som att kommunen i så fall får framföra detta i ett eget 
yttrande. Den samlade bedömningen är att detta inte anses aktuellt. 
 
Allmänna utskottet beslutade 9 augusti 2016, § 89 att Ljusdals kommun ställer sig bakom 
Region Gävleborgs förslag till yttrande, att Ljusdals kommun inte lämnar eget yttrande i 
ärendet och att skicka ärendet till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 89 
Förslag till yttrande över RUFS 7 juli 2016 
Region Gävleborgs förslag till yttrande 23 juni 2016 
Inspel till gemensamt yttrande 30 maj 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna allmänna utskottets 
beslut i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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