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§ 20 Dnr 00005/2017  

Information från kommunchefen 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• Östernäs: Ingen ny information. 
 

• Nya organisationen: Enligt plan till kommunstyrelsen i mars. Före 
det information i allmänna utskottet samt fackliga förhandlingar. 

 
• Ekonomi: Bokslutsarbete: Budgetberedningens förslag som 

presenteras i maj kommer att baseras på den nya organisationen. 
 

• Inköp Gävleborg: Två processer. En är att förhandla om Gävles 
utträde samt en process/utredning angående framtida 
mellankommunalt samarbete i inköpsfrågor. 

 
• Personal: Sjukfrånvaron fortsätter att minska. På helårsbasis 2016 låg 

sjukfrånvaron på över 10 %. På helårsbasis 2017 var det drygt 9 %. 
Kommunens chefer och personalenheten har gjort en stor 
arbetsinsats.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 januari 2018 

Propositionsordningar 

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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§ 21 Dnr 00499/2017  

Mellankommunal samverkan i Gävleborg, information 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om det arbete som pågår inom 
Hälsingerådet och Gästrikerådet gällande mellankommunal samverkan i 
Gävleborg. Diskussioner pågår kring behovet av ett samverkansorgan. En 
identifiering görs över vilka frågor en mer formaliserad samverkan ska 
arbeta med, samt vilken form som kan vara ändamålsenlig. 
 
Vid en gemensam workshop den 22 september gav de två råden 
samordnaren för Hälsingerådet och sekreteraren för Gästrikerådet i uppdrag 
att genomföra en fördjupad utredning gällande uppdrag, innehåll och form, 
inklusive ekonomiska konsekvenser för en framtida samverkansplattform, 
med fokus på kommunförbund/kommunförening respektive 
kommunalförbund. Uppdraget ska redovisas på kommande möte 9 februari. 
 
Förslaget är att varje kommun ska få en skarp fråga om man är intresserad av 
att gå in i ett kommunförbund.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 22 Dnr 00541/2017  

Överlämnande av torvtäktstillsyn till Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tillsynen av energitorvtäkter överlämnas till Länsstyrelsen Gävleborg. 
 
2. Överlämningen omfattar endast tillsyn av energitorvtäkter enligt 4 kap 1§   
    Miljöprövningsförordningen (2013:251) med verksamhetskoder 10.10 och  
    10.20.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den 1 januari 2017 är energitorvtäkter tillståndspliktiga verksamheter 
enligt 9 kap miljöbalken (1998:808), vilket medför att Ljusdals kommun, 
sedan tidigare överlämnande från länsstyrelsen, är tillsynsmyndighet för den 
del av täkttillsynen som omfattas av 9 kap. 
 
I Ljusdals kommun finns sex energitorvtäkter; Hästkölmyran, Sjulsmyran, 
Skråttmyran A, Skråttmyran B, Stormyran i Morvallen, Stormyran i 
Sidskogen och Stormyran Kurrbo-Tallåsen. Samtliga har tillstånd enligt 9 
kap och 11 kap Miljöbalken. 
 
Vid brytning av energitorv är den betydande delen av den miljöpåverkan 
som uppstår kopplat till markavvattning och påverkan på vattensystem. 
Markavvattning och annan tillsyn på vattenförekomster regleras i 
miljöbalkens 11 kap och länsstyrelsen är behörig tillsynsmyndighet. För att 
underlätta för företagen anser myndighetsnämnden att det är bäst att endast 
en myndighet är tillsynsmyndiget och i detta fall har länsstyrelsen både den 
erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna genomföra effektiv tillsyn 
av torvtäkter, då de fram till sista december 2016 genomförde tillsyn av 
torvtäkter i hela länet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 januari 2018, § 1 
Kommunledningskontorets skrivelse 9 januari 2018 
Myndighetsnämndens protokoll 14 december 2017, § 9 
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§ 22 forts. Dnr 00541/2017  

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 23 Dnr 00424/2017  

Förfrågan om att köpa del av fastighet 3:37 i Kyrkbyn i 
Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen avser att försälja ett område om 2 800 kvadratmeter av Järvsö  
 Kyrkby 3:37 enligt bilaga B till köparna under förutsättning att positivt  
 förhandsbesked erhålls. 
 
2.  Köpeskillingen ska utgöra 100 kronor per kvadratmeter och  
 fastighetsbildningskostnader ska erläggas av köparna. 
 
3. Ansökan om förhandsbesked ska inlämnas senast den 31 mars 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

En familj i Järvsö har ansökt om att få köpa del av Järvsö Kyrkby 3:37  för 
att bygga ett enfamiljshus.  
 
Familjens nuvarande bostad har besökts av kommunens bostadsanpassnings-
handläggare som har bedömt att bostaden inte är möjlig att anpassa utifrån 
familjens behov. Dessutom är tomten liten och väldigt brant. 
 
Plan- och byggenheten har hjälpt familjen att leta tomter och hittat ett antal 
privata tomter som skulle kunna passa. Familjen har haft kontakt med ägarna 
men ingen är beredd att sälja.  
 
Den mark som ansökan gäller är inte detaljplanelagd och har tidigare utgjort 
reservat för en tänkt omdragning av genomfarten (väg 83). Reservatet är 
överspelat och har brutits i den södra delen med ny detaljplan för 
trygghetsboendet vid Stenevägen som nu är under uppförande. 
 
Det föreligger en del problem i form av befintliga VA- och 
fjärrvärmeledningar i det sökta området, men det skulle kanske vara möjligt 
att skapa en tomt förutsatt att myndighetsnämnden kan lämna 
förhandsbesked då detaljplan saknas. 
 
Familjen kan själva ansöka om förhandsbesked, men vill då naturligtvis veta 
att de får köpa marken om förhandsbeskedet blir positivt.  
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§ 23 forts.  Dnr 00424/2017  

Förfrågan om att köpa del av fastighet 3:37 i Kyrkbyn i 
Järvsö 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 januari 2018, § 5 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 januari 2018 
Begäran om hjälp med tomt 28 september 2017 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Jonny Mill (LB) och Irene Jonsson (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Köparna  
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§ 24 Dnr 00031/2014  

Rapport från styrgruppen gällande projekt 
omlastningsterminal i Bränta 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunens deltagande i projekt "terminal Bränta" avslutas.    

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har efter beslut i kommunstyrelsen deltagit i projekt 
"terminal Bränta", vilket initierats av Wallbergs. Projektets syfte har varit att 
utreda förutsättningarna för att få till stånd en terminal vid Bränta med 
anslutning till Norra Stambanan. Wallbergs meddelade 22 juni att man inte 
längre skulle driva projektet. 
 
Projekt "terminal Bränta" har bedrivits i två delprojekt. Wallbergs har 
ansvarat för delprojekt "terminal och spår" och Ljusdals kommun har 
ansvarat för delprojekt "överlämningsbangård". Wallbergs meddelade, sedan 
man konstaterat att ett antal markägare mottsatte sig spårdragning över deras 
mark och att frivilliga uppgörelser inte kunde nås, att man inte skulle driva 
projektet vidare.  
 
Kommunens arbete har bland annat inneburit att genom konsult utföra en 
besiktning av den bro vid Edänge som var tänkt att fungera som en 
förbindelse för norrgående transporter från en terminal vid Bränta. Den 
utförda besiktningen visade att bron inte bedömdes klara laster från 
godstågtrafik, och att förstärkningar för att klara dessa laster inte kunde 
göras på ett rimligt sätt. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 24 januari 2018 att kommunens 
deltagande i projekt "terminal Bränta" avslutas.            

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2018 
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Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Allan Cederborg (M) och Ulf Nyman (C): 
Kommunens deltagande i projekt "terminal Bränta" avslutas.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Wallbergs  
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§ 25 Dnr 00062/2013  

Förslag till terminal i Kläppa 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka kommunens engagemang i en  
    terminal på Kläppaområdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Skogsföretagen har inkommit med en skrivelse där man önskar en 
omlastningsterminal på Kläppaområdet. Anledningen är dels att Ljusdals 
kommun ska få möjlighet att utveckla östernäsområdet men också att en 
terminal i Kläppa är väl tillräcklig för både nuvarande och framtida behov. 
Skogsföretagen ser också placeringen som ekonomiskt fördelaktig samt att 
olägenheter för fastighetsägare och närboende blir i jämförelse med andra 
alternativ begränsad. 
 
Även om detta är ett initiativ från skogsföretagen kommer Ljusdals kommun 
att bli involverad både som fastighetsägare och myndighetsutövare. 
Kommunen måste också säkerställa att terminalen blir tillgänglig för andra 
aktörer vilket är en förutsättning för att nuvarande omlastning på Östernäs 
ska upphöra. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 24 januari 2018 att kommunchefen 
får i uppdrag att undersöka kommunens engagemang i en terminal på 
Kläppaområdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 januari 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Yvonne Oscarsson (V) och Kristoffer Hansson (MP): 
Kommunchefen får i uppdrag att undersöka kommunens engagemang i en 
terminal på Kläppaområdet. 
 
Jonny Mill (LB): Kommunchefens förslag avslås. 
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§ 25 forts.  Dnr 00062/2013  

Förslag till terminal i Kläppa 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Allan Cederborgs m fl yrkande.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
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§ 26 Dnr 00017/2017  

Yttrande över vision Björkhamre 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Styrelsen för Ljusdal Energi AB bör avvakta med beslut om etapp 2 till  
    dess att etapp 1 är avslutad samt att den av kommunrevisionen beställda  
    rapporten är presenterad för kommunfullmäktige. 
 
2. Styrelsen för Ljusdal Energi AB bör avvakta med rekrytering av ny VD  
     till efter val av styrelse hållits. 
 
3. Styrelsen för Ljusdal Energi AB uppmanas att observera ägardirektivens 
 skrivelse om koncernnytta och helhetssynen inom kommunkoncernen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal energikoncerns (Ljusdal Energi) styrelse har beslutat att inhämta 
kommunstyrelsens yttrande gällande vision Björkhamre. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 24 januari 2018 att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande: 
 
1. Styrelsen för Ljusdal Energi AB bör avvakta med beslut om etapp 2 till  
dess att etapp 1 är avslutad samt att den av kommunrevisionen beställda 
rapporten är presenterad. 
 
2. Styrelsen för Ljusdal Energi AB bör avvakta med rekrytering av ny VD 
till efter val av styrelse hållits. 
 
3. Styrelsen för Ljusdal Energi AB uppmanas att observera ägardirektivens 
skrivelse om koncernnytta och helhetssynen inom kommunkoncernen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 januari 2018 
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§ 26 forts.  Dnr 00017/2017  

Yttrande över vision Björkhamre 

Yrkanden 

Stina Bolin (S), Kristoffer Hansson (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall 
till kommunchefens förslag. Punkt 1 ska kompletteras med att 
revisionsrapporten ska presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Jonny Mill (LB): Arbetet stoppas till dess att markbeständighet och placering 
av byggnaden klarlagts och att byggnaden uppfyller de krav på utrymmen 
och indelning finns. 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins m fl 
tilläggsyrkande gällande punkt 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Stina Bolins m fl yrkande gällande punkt 1 mot Jonny 
Mills yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina Bolins 
m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins m fl 
yrkande gällande punkt 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins m fl 
yrkande gällande punkt 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  

Reservation 

Jonny Mill (LB) och Harald Noréus (L).  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energi AB 
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§ 27 Dnr 00500/2016  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
CAN - information om undersökning 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
 1. Redovisning av resultatet för CAN-undersökningen 2017 noteras till 
 protokollet. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att se över om det finns behov av ett 
 drogpolitiskt program.  

Sammanfattning av ärendet 

CAN-undersökningen är en riksrepresentativ urvalsundersökning av 
skolelevers drogvanor. Undersökningen har på riksnivå genomförts årligen 
sedan 1971 för årskurs 9, världens längsta tidsserie på området, och för 
årskurs 2 gymnasiet sedan 2004. Den genomförs också i andra länder, ex 
ESPAD (ca 40 europeiska länder), vart fjärde år sedan 1995 
I Region Gävleborg görs en totalundersökning vart tredje år för åk 9 vart 
tredje år för åk 2 gymnasiet. Årets undersökning gäller niondeklassarna och 
visar på att allt fler avstår alkohol och tobak.  

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Kommunchefen får i uppdrag att se över om det 
finns behov av ett drogpolitiskt program.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 
Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering:  
Akt, Kommunchefen för verkställande, KLK balanslista 
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§ 28 Dnr 00392/2017  

Fyllnadsval av ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård (C) väljs till ny ordförande i Kommunala Pensionärsrådet. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare ordföranden i det kommunala pensionärsrådet har entledigats 
från sitt uppdrag.  
 
Fyllnadsval måste därför göras.  

Yrkanden 

Ulf Nyman (C): Sören Görgård (C) väljs till ny ordförande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Pensionärsrådet 
Sören Görgård 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten  
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§ 29 Dnr 00108/2017  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
- Ljusdal Energiföretag AB 22 december 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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19(21) 

Datum 
2018-02-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr 00107/2017  

Delegeringsbeslut  2017 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr 148-160 år 2017 för 
kommunledningskontoret och 202-301/2017 för samhällsutvecklingsför-
valtningen. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.             

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sida 
20(21) 

Datum 
2018-02-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut januari 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 1-8 från 
kommunledningskontoret. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.           

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sida 
21(21) 

Datum 
2018-02-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 00388/2017  

Val av politisk representant i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård (C) väljs till politisk representant i föreningen  
    Sveriges Ekokommuner. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fattat beslut om att söka medlemskap i föreningen 
Sveriges Ekokommuner. 
 
En politisk representant måste utses. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 11 januari 2018, § 6 
Kommunledningskontorets skrivelse 6 november 2017 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Sören Görgård (C) väljs till politisk representant i 
föreningen Sveriges Ekokommuner.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Sören Görgård 
Utredarenheten för anmälan av Sören Görgård 
Förtroendemannaregister 
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