
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-11-24 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 12:00 
 
Beslutande: Sören Görgård (C) ordförande 
 Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) 
 Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Mia Troedsson (M) 
 Kennet Hedman (M) 
 Harald Noréus (L) 
 Jonny Mill (LB) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Lars Björkbom (KD) 
 Markus Evensson (S) 
 Örjan Fridner (S) 
 Stina Michelson (S) 
 Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Irene Jonsson (S) 
 Kristoffer Hansson (MP) 
 Michael Michaelsen (SD) 
 Mikael Olsson (SD) 
 
Övriga deltagande Säkerhetssamordnare Olle Björk § 275 
 Projektledare Barbro Keijzer § 276 
 Överförmyndarnämndens ordförande Fredrik Röjd § 278 
 KPR:s ordförande Tommy Olsson (C) § 279 
 RÅFF:s ordförande Marie-Louise Hellström (M) § 279 
 VD Närljus Stefan Wennerstrand § 280 
 Tf Kommunchef Nicklas Bremefors § 275, 280 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Peter Engdahl (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-12-01 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  275-280 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Sören Görgård 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Peter Engdahl 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-11-24 
 
Datum för anslags upprättande 2016-12-02 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-12-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 Diarienummer 
   KS 0522/15 
 
§ 275 
 
Fördjupad insatsutvärdering av branden i förvaltningshuset, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till rutin för det  
 byggnadstekniska brandskyddet  i förvaltningshuset.  
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med slutsatser och förslag till    
    åtgärder utifrån svaren på den enkät som förvaltningshusets personal svarade på     
    efter branden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten i Ljusdal gav efter branden i förvaltningshuset i uppdrag åt 
Kommunalförbundet södra Hälsingland att i enlighet med Lagen om Skydd mot 
Olyckor (LSO) utreda olyckan. 
 
Utredningen syftar till att i skälig omfattning utreda olyckans förlopp och rädd-
ningstjänstens insats. Avgränsningar har gjorts till att endast i korthet analysera 
olyckans orsak samt räddningstjänstens insats, fokus har lagts på rökspridningen 
och byggnadstekniskt brandskydd.  
 
Branden anlades i fyra liter bensin vilket gjorde brandförloppet mycket häftigt. 
Resultatet av branden blev mycket stora rökskador i huset. Under utredningens 
gång har det framkommit att rök har spridit sig till två centrala trapphus som 
användes av personalen för in- och utpassering samt utrymningsväg, dessa två 
trapphus rökfylldes endast minuter efter brandstarten. Utredningen visar att orsaken 
till rökspridningen troligtvis är otäta brandcellsgränser och till viss del 
ventilationssystemet, den absoluta majoriteten av röken tros komma via otäta 
genomföringar i brandcellsgränser. 
 
Vissa frågor gällande brand- och utrymningslarmets funktion har uppstått i 
samband med utredningen, att kabeln till utrymningslarmet brunnit av efter ca två 
minuter har kunnat säkerställas men om detta har fått konsekvenser även för 
utrymningslarmet i övriga delar av huset har inte kunnat bekräftas. Att kabeln som 
enligt uppgift dels i sig själv är ”brandsäker” och även förlagd enligt gällande 
regelverk brinner av efter två minuter är anmärkningsvärt. 
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 Diarienummer 
   KS 0522/15 
 
§ 275 forts.  
 
Fördjupad insatsutvärdering av branden i förvaltningshuset, information 
 
Betydelsen av resultaten är att det på ett tydligt sätt visar hur viktigt det är att 
kontrollera tätningar i brandcellsgränser, att underhålla brandskyddet samt visar på 
svårigheten att bibehålla ett bra brandskydd i förvaltningsskedet av en byggnads 
livslängd. 
 
Säkerhetssamordnare Olle Björk informerar. 
 
Lärdomar 
 

• Byggnadstekniskt brandskydd 
• Rutiner, uppföljning, kontroll 
• Systematiskt Brandskyddsarbete 
• Tillsyn 
• Utrymning av personer med funktionsnedsättning 
• Receptionens utformning 
• Övning 

 
Olle Björk informerar också om den enkät som samtliga anställda i Förvaltnings-
huset fick möjlighet att svara på efter branden. Resultatet av enkäten ligger 
obehandlad och någon bör få ett uppdrag att hantera den. 
 
Yrkanden 
 
Sören Görgård (C) och Örjan Fridner (S):  
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till rutin för det  
     byggnadstekniska brandskyddet i förvaltningshuset.  
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med slutsatser och förslag till    
    åtgärder utifrån svaren på den enkät som förvaltningshusets personal svarade på     
    efter branden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande, KLK balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 276 
 
Projekt "Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet", 
information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
Sammanfattning  
 
Barbro Keijzer, projektledare, informerar. 
 
Intraprenaden Ramsjöbygden 
 
Nuläge 
 

• Testorganisation från 1 april-samordning verksamheterna i Ramsjö 
• Många lärande processer genom arbete i tvärgrupper och kontinuerliga samtal med 

alla berörda 
• Förändra invanda strukturer och tankesätt 
• Samsyn och gemensamma mål 
• Utveckling av bygden 
• Ekonomi 
• Gränsöverskridande inskolningar 
• Dagens lunch för allmänheten 
• Utför arbetsuppgifter åt olika förvaltningar och bolag 
• Nära samarbete med Tempo och Bygderåden 

 
Ekonomi 
 
Oktober 
 

• Verksamheterna i balans 
• Hemtjänsten -790 000 kronor 
• Kosten – 100 000 kronor 

 
Utmaningar 
 

• Bemanning äldreomsorgen 
• Transporter mejeriprodukter, paket, tidningar… 
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 Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 276 forts.  
 
Projekt "Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet", 
information 
 
Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet 
 
Vinnova 
 

• Vidareutveckla Ramsjö och förstudie Los 
• Oktober 2016-Augusti 2018 
• Projektledare, projektmedarbetare, styrgrupp och referensgrupp 

 
Syfte och mål 
 

• Landsbygdsutveckling 
• Ny modell/process för att skapa gränsöverskridande organisation som genererar 

utveckling för de som bor på landsbygden 
• Ska ske i samverkan mellan offentlig verksamhet, ideella organisationer och privata 

aktörer 
 
Framåt 
 

• Påbörja förstudie i Los- projektmedarbetare på gång 
• Studiebesök- nya metoder och landsbygdsutveckling 
• Test- IT om arbetsredskap inom äldreomsorg 

 
Ramsjö:  

• Ökade öppettider på bibliotek i samverkan med Bygderådet 
• Samarbete plogning/sandning privat utförare 
• Uthyrning lokaler på skolan- Projekt TVV, Nordisk Vindkraft 
• Barnomsorgen? 

 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0398/15 
 
§ 277 
 
Särskild uppföljning av Stenegård 2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Uppföljningen av Stenegård godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Ökad bredd och förlängd säsong 
På evenemangssidan har det varit ett riktigt genombrottsår med en mångfald av nya 
arrangörer och typer av evenemang. Det såg verksamheten redan inför den här 
säsongen men det har hela tiden tillkommit fler och vad som framförallt skett är att 
säsongen förlängts och flera evenemang har genomförts ända in i november.  
 
Utbudet förnyas och utvecklas tack vare nya hyresgäster och en större flytt inom 
fastigheterna 
Under året har det genomförts en stor omflyttning av hyresgäster som har medfört 
oväntat positiva effekter framförallt en helt ny profilering inom hälsa/wellness. 
Samtliga lokaler på gården är nu uthyrda eller med nya hyresgäster på väg in.  
 
Barnens Stenegård – populär mötesplats, ökad integration och tillgänglighet 
Antalet besökare och attraktionskraften för Barnens Stenegård ökar år för år. 
Innevarande säsong har en satsning genomförts för att höja kvaliteten och utbudet 
av lekutrustning och klappvänliga djur samt ökad integration och tillgänglighet. En 
kartläggning har gjorts över hur besökarna rör sig i området och ett stor antal inter-
vjuer har genomförts med både barn och vuxna som ska ligga med i framtida 
utvecklingsplaner. 
 
Ekonomi & framtid – investeringar, projektmedel och tid 
Att stärka intäktsbudgeten, effektivisera verksamheterna och profilera utbudet är tre 
nyckelområden i den femårsplan verksamheten börjar jobba med nu 2016-2020 
baserad på verksamhetsplaner och visionsdokumentet GÅRDSGÖRA som togs 
fram i våras. Investeringar inom flera verksamhetsområden behöver göras inte bara 
för att kunna öka lönsamheten på sikt utan för att kunna fortsätta driva verksam-
heten med kvalitet och succesivt ökande attraktionskraft. Delårsbokslutet ser 
positivt ut om man betänker att Stenegård fått ta nya personalkostnader för ca  
250 000 kronor som tidigare låg inom AME. Det är den kostnaden som skapar ett 
minus i budget även om den är ett nollsummespel på totalen för kommunen. Och 
vad gäller fastighetsenheten så har de haft ökade kostnader på grund av 
lokalanpassning och flytt av verksamheter inom fastigheterna men detta säkerställer 
också fortsatta hyresintäkter. 
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 Diarienummer 
   KS 0398/15 
§ 277 forts.  
 
Särskild uppföljning av Stenegård 2015 - 2018 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse november 2016  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Charlotta Netsman fk 
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 278 
 
Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppföljningen godkänns.  
 
2. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Röjd, ordförande i överförmyndarnämnden, ger en uppföljning och 
information om överförmyndarnämndens verksamhet. 
 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd 
med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.  
 
Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte 
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. 
 
Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av 
föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av 
Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten. 
 
Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun ingår i ett samarbete kring 
överförmyndarfrågor. Från 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam 
Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs. 
 
I Ljusdals kommun finns för närvarande 328 ärenden/uppdrag hos nämnden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 279 
 
Uppföljning av verksamheten i kommunala pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 
2. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Olsson (C), ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ger en 
uppföljning och information om rådets verksamhet: 
 

• Rådet har ingen egen budget 
• Rådet består av fyra politiker och åtta representanter från 

pensionärsföreningarna 
• Under året har rådet diskuterat problematiken kring det ”kontantlösa 

samhället”, behovet av fler trygghetsboenden i kommunen, rätt till Vård- och 
omsorgsboende för alla över 80 år. 

• Målen för KPR 2016-2018  
• Fallskador hos äldre och kostnaden för samhället 

 
 
Marie-Louise Hellström (M), ordförande i Rådet för Funktionshinderfrågor (RÅFF) 
ger en uppföljning och information om rådets verksamhet: 
 

• Skrivelser skickade till kommunstyrelsen gällande parkeringar, bänkar, 
konceptet Design för alla, busslinjer etc. 

• Utmaningar inför 2017:  
o Utbildning i tillgänglighetsfrågor för politiker och tjänstemän 
o En ny tillgänglighetsinventering behöver göras och en tillgänglighetsplan tas 

fram 
 
RÅFF vill ha ett Ljusdal för alla. 
 
I november anställdes Maria West Mutiso som strateg i funktionshinderfrågor. 
Därmed har de båda råden åter en tjänsteman kopplade till sig. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0436/15 
 
§ 280 
 
Information om projekt Cirkulär odling 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I mars 2016 beslutade kommunfullmäktige ge stiftelsen NärLjus i uppdrag att 
genomföra en RFI-process gällande kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion. 
 
Vd för stiftelsen Närljus Stefan Wennerstrand informerar om hur processen 
fortlöper. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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