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 Diarienummer 
   KS 0005/17 
 
§ 1 
 
Information från kommunchefen/information i kommunstyrelsen 2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tf kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• Östernäs: Inget nytt. Arbetet med KUPen fortsätter. Ärendet kommer som information 
på KS 2/2. 

 
• Timmeromlastning: Ärendet kommer som information på kommunstyrelsen 2 

februari. 
 

• Inköp Gävleborg: Ny tf VD Lina Haglund utsedd. Gävle har ej beslutat om man 
fortsatt vill upphandla via Inköp Gävleborg eller göra detta i egen regi. 

 
• Bolag och stiftelse: Närljus och kommunens arbete med RFI processen sustainable 

food 2.0 fortsätter. Information kommer på KS 2/2. Ljusdalshem process med 
försäljning samt nybyggnationer kommer på KS 2/2. 

 
• Personalfrågor: Kommunchefsrekryteringen fortsätter med avstämningsmöte med 

rekryteringskonsult under januari och intervjuer är inplanerade i början av februari. 
 

• Ekonomi: Bokslutsarbetet påbörjat. 
 

• Medborgarundersökningen är klar och en kortare presentation görs för 
kommunstyrelsen. 

 
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 0081/16 
 
§ 2 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Redovisningen per 2016-12-21 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen till 
förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. 
 
Summa kvarstående medel kommunstyrelsen till förfogande: 1 514 800 kr 
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme: 1 554 400 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 december 2016, § 141 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0348/16 
 
§ 3 
 
Information om kommunchefsrekryteringen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av pågående rekrytering av kommunchef till Ljusdals kommun lämnas 
följande information. 
 
Ljusdals kommun har anlitat ett externt rekryteringsbolag för rekrytering av kommunchef till 
kommunen. Det rekryteringsbolag som vann direktupphandlingen är Experis AB. 
 
Den 11 november 2016 besökte Experis representant Pär Gårdbro kommunen och han 
träffade då olika grupperingar inom kommunen inför framtagandet av en kravprofil för 
tjänsten.  
 
En annonsplan finns också som bestämts utöver vad som ingår enligt avtalet.  För detta 
tillkommer en kostnad på 36 027 kronor plus moms. Den annonsering som ingår enligt avtalet 
och som alltså inte framgår av annonsplanen, är ett webbannonspaket som innefattar digital 
annonsering på Experis.se, Manpower.se och exponering på Experis konton för LinkedIn, 
Twitter och Facebook. Annonsen sprids också på ett antal annonssajter, dessa varierar över tid 
och styrs av den rekryterande rollens innehåll. Exempel på annonssajter är Workey, Indeed 
och Jobbsafari. Målgruppsstyrd platsannonsering som ingår i annonsplanen är en form som 
fungerar som en projektil, det vill säga den söker upp relevanta kandidater och den täcker en 
radie om 17 mil (Falun, Borlänge, Gävle, Sundsvall).  Rekryteringen har också en 
framskjuten placering på vår hemsida i anslutning till vilken det länkas till Experis hemsida.  
 
Nedanstående tidplan gäller för rekryteringen. 
 
• 11 december 2016 är sista ansökningsdag. 
 
• Under vecka 51 2016 kommer Pär Gårdbro hit för en första briefing där han kommer att 

informera om de mest intressanta kandidaterna. Måndagen den 19 december är bokad för 
detta. 

 
• Under vecka 2 och 3 2017 kommer Pär Gårdbro att träffa aktuella kandidater. 
 
• Under vecka 3 2017  återkommer Pär Gårdbro för avstämning av vilka av de kandidater 

han träffat som ska intervjuas av oss på kommunen. 
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 Diarienummer 
   KS 0348/16 
 
§ 3 forts.  
 
Information om kommunchefsrekryteringen 
 
• I vecka 5 börjar aktuella kandidater att träffa olika grupperingar i kommunen. Inför detta 

funderar vi över ett case som kandidaterna får göra i samband med intervjuerna. Pär 
Gårdbro kommer att återkomma med exempel på sådana från två andra kommuner så att 
vi har något att utgå ifrån. 

 
Tf kommunchef Nicklas Bremefors meddelar att möjligheten att söka tjänsten nu är stängd. 
  
Beslutsunderlag  
 
Personalutskottets protokoll 6 december 2016, § 141 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till personalutskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0034/16 
 
§ 4 
 
Yttrande över granskningsrapport från PwC gällande delårsrapport per 
den 31 augusti 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Yttrandet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Revisionen har lämnat utlåtande avseende granskningsrapport för delårsrapport 2016 och 
tillförordnade kommunchefen Nicklas Bremefors har gjort följande yttrande gällande 
granskningsrapporten: 
 
”Likt tidigare år konstateras att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller rapporteringskraven 
enligt rekommendation 22. Detta utifrån att kommunen inte gör någon sammanställd 
redovisning där även de kommunala bolagen ingår. Delårsrapport görs dock för respektive 
bolag. En delårsrapport skall innehålla aktuell information och skall därmed till 
kommunfullmäktige så snabbt som möjligt. Tidsaspekten är det främsta skälet till att Ljusdals 
kommun inte gör en sammanställd redovisning.  
 
Revisionen konstaterar vidare att delårsrapporten i övrigt är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. 
 
Komponentavskrivning av gator och vägar kommer göras i årsredovisningen för 2016”.   
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 144 
Kommunledningskontorets skrivelse 28 november 2016 
Granskningsrapport och utlåtande 2 november 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0210/16 
 
§ 5 
 
Yttrande över PM från PwC gällande roller och ansvar inom 
personalområdet Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Yttrandet godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
PwC har granskat den interna kontrollen och kommunstyrelsens ledning, styrning 
och kontroll av personalpolitiken. Tillförordnade kommunchefen Nicklas 
Bremefors har gjort följande yttrande över PM:et:  
 
”Bedömningen är att varken den interna kontrollen eller kommunstyrelsens ledning, 
styrning och uppföljning var tillräckligt tillfredsställande eller ändamålsenlig under 
2015. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 
• Följa upp att revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning sker under 

2016. 
Kommentar: Det finns ett uppdrag att revidera delegationsordningen i sin 
helhet men detta kommer inte vara klart under 2016. Undertecknande är 
tveksam till att detta bör göras utan en ordinarie kommunchef på plats. 

 
• Följa upp att medarbetarundersökningen genomförs under 2016. 

Kommentar: Medarbetarundersökningen genomfördes under november 2016. 
 
PwC konstaterar också att det finns brister eller avsaknad av styrdokument inom 
personalområdet. Här finns ett uppdrag och en plan för att ta fram nya 
styrdokument alternativt revidera befintliga dokument.  
 
En del i PM:et behöver kommenteras och det är att PwC skriver att ett reglemente 
för personalutskottet saknas. Det finns ett gällande reglemente antaget av 
kommunstyrelsen den 31 oktober 2013”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottes protokoll 6 december 2016, § 145 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2016 
PM gällande roller och ansvar inom personalområdet Ljusdals kommun 15 april 
2016 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 
 Diarienummer 
   KS 0210/16 
 
§ 5 forts.  
 
Yttrande över PM från PwC gällande roller och ansvar inom 
personalområdet Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 6 
 
Omsorgsnämndens redovisning över hur de fullgjort uppdragen i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige 25 april 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen av hur omsorgsnämnden fullgjort uppdraget utifrån givna    
    fullmäktigemål godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
I budget 2015 antogs fullmäktigemål för nämnder och bolag. 2015 var det första 
året som fullmäktigemål antogs enligt den nya styrmodellen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 16 november 2016, § 150 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna redovisningen av hur 
omsorgsnämnden fullgjort uppdraget utifrån givna fullmäktigemål. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0033/16 
 
§ 7 
 
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
2. Omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i juni för att  
    redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån rapporten samt redovisa vilka effekter  
    åtgärderna fått eller förväntas få. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter beslut i kommunstyrelsen har omsorgsnämnden genomfört en genomlysning av individ-
och familjeomsorgen (IFO) i Ljusdals kommun. Efter upphandling gick uppdraget till PWC 
som genomfört flertalet genomlysningar av motsvarande art i andra kommuner. 
 
Rapporten visar att Ljusdals kommun har en mycket stor nettokostnadsavvikelse i relation till 
referenskostnaden och att strukturella förändringar i samhället för medborgarna i Ljusdals 
kommun ej förklarar den dramatiska kostnadsökning som skett sedan 2013.  
 
Tillfälliga toppar, exempelvis den ”spice-härva” som blev aktualiserad under 2014 och de 
asylboenden som startats i Ljusdals kommun har påverkat IFO:s verksamhet men förklarar på 
intet sätt hela den dramatiska kostnadsökning som skedde framförallt 2014 och som ligger till 
grund för dagens höga kostnadsnivåer. 
 
Interna processer, ledarskap, bristande struktur, bristfällig intern organisation för återsökning 
samt påtaglig risk att verksamheten kommer in sent i processen och därigenom ofta går direkt 
till extern placering är tänkbara orsaker enligt utredande konsulter. 
 
Rapporten visar att det förändringsarbete som påbörjas under 2016 gett resultat i form av en 
ny organisation med ett tydligt fokus på ordning och reda men att mycket arbete återstår.  
 
Förvaltningen genomför för närvarande en analys av rapporten och förslag på åtgärder 
kommer att presenteras för omsorgsnämnden den 25 januari 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 januari 2017 
Omsorgsnämndens protokoll 14 december 2016, § 164 
 
Förvaltningschef Mikael Björk föredrar ärendet. 
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 Diarienummer 
   KS 0033/16 
 
§ 7 forts. 
 
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att rapporten godkänns. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden får i uppdrag 
att återkomma till kommunstyrelsen i juni för att redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
rapporten samt redovisa vilka effekter åtgärderna fått eller förväntas få. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden  
Förvaltningschefen 
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 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 8 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg kvartal tre 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
För tredje kvartalet 2016 fanns totalt 16 rapporteringar till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg): 
• Tio rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och 

omsorgsboende (vobo). 
• Sex rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med funktionsnedsättning, 

Sol och LSS. 
 
Äldreomsorg:  
• Fem ärenden är inte verkställda vid rapporteringstillfället. 
• Tre ärenden har blivit verkställda under rapporteringsperioden. 
• Två personer har gjort ett återtagande av ansökan.  
 
Omsorger om personer med funktionsnedsättning: 
De sex ej verkställda besluten inom stöd och omsorg har gynnade beslut om: 
• Kontaktfamilj enligt Sol 
• Korttidsvistelse enligt LSS 
• Avlösarservice i hemmet enligt LSS 
• Kontaktperson enligt LSS 
• Elevhemboende (2 beslut) 
 
Här har det varit svårigheter att verkställa de fyra första insatserna enligt ovan på grund av att 
det är svårt att hitta lämpliga uppdragstagare till beviljade insatser. Vad gäller 
elevhemsboenden så är dessa personer beviljade skolgång av utbildningsförvaltningen på 
specialskola i annan kommun (46 mil från Ljusdal).  
 
För att kunna genomföra skolgången har elevhemsboende sökts och beviljats. Båda eleverna 
har inte kommit in på förstahandsansökan utan står på väntelista, därför är besluten inte 
verkställda. 
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 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 8 forts.  
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg kvartal tre 2016 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 149 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2016 
Omsorgsnämndens protokoll 16 november 2016, § 147 
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 9 
 
Borttagning 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 mars 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. 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2017-01-12 
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 9 forts. 
 
Borttagning 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 6 december 2016, § 147 
Yttrande från Myndighetsnämnden 24 november 2016, § 73 
Kommunfullmäktige 26 september 2016, § 173 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 204 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 94 
Förslag till beslut 2 augusti 2016 
Ljusdal Energis skrivelse 4 juli 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0461/16 
 
§ 10 
 
Svar på remiss från Region Gävleborg avseende regelverk för tillköp av 
kollektivtrafik, godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Allmänna utskottets beslut godkänns i efterhand. 

 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har upprättat ett förslag till regelverk för tillköp av regional kollektivtrafik 
i Gävleborgs län. Förslaget syftar huvudsakligen till att klargöra kostnadsansvaret för den 
kommun som önskar bättre kvalitet eller billigare resor för resenärer än vad Region 
Gävleborg tillhandahåller inom den regionala kollektivtrafiken. 
 
Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 31 december 
2016. 
 
Ljusdals kommun lämnar följande synpunkter på förslaget: 
 
Generella synpunkter 
 
Förslaget omfattar de områden där vi bedömer att tillköp kan vara aktuella för kommuner. 
Ljusdals kommun vill i sammanhanget framhålla att vi förutsätter att tillköp av till exempel 
fordon med särskild godsfunktion även kan ske gällande kommersiella aktörer. 
 
Allmänna utskottet beslutade 6 december 2016, § 146 att tillstyrka kommunledningskontorets 
förslag till yttrande. På grund av den korta remisstiden föreslår utskottet att kommunstyrelsen 
godkänner yttrandet i efterhand. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 146 
Kommunledningskontorets skrivelse 24 november 2016 
Remiss från Region Gävleborg avseende Regelverk för tillköp av regional kollektivtrafik 28 
oktober 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0329/14 
 
§ 11 
 
Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation inför 

upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende utvärdering av tematiskt 
tillägg för vindkraft (Vindkraftsplan). Efter utförd utvärdering ska uppdatering göras. 

 
2. Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter genomförd 

upphandling/anbudsförfarande. 
 
Sammanfattning  
 
Det tematiska tillägget gällande vindkraft, Vindkraftsplanen för Ljusdals kommun, antogs den 
19 november 2012. Det har nu gått fyra år och under dessa år har flera vindkraftsparker 
etablerats i kommunen. I dagsläget finns 47 vindkraftsverk i drift (fördelade på två parker) 
och tillstånd finns för 156 vindkraftsverk (fördelade på fem parker). Ytterligare 55 
vindkraftsverk fördelade på tre parker finns i en prövningsprocess. 
 
De vindkraftsetableringar och ansökningsprocesser som skett i Ljusdals kommun under de 
senaste åren har gett politiker, tjänstemän och inte minst medborgare en erfarenhet och 
kunskap som nu bör tas tillvara i en ny utvärdering/uppdatering av kommunens 
vindkraftsplan. En tidigare utvärdering har genomförts av Sweco på uppdrag av dåvarande 
kommunchefen enligt beslut i kommunstyrelsen. Denna utredning bedöms inte vara 
heltäckande, varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre 
beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslår 13 december 2016, § 205 att kommunstyrelsen beslutar 
att  
 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation inför 
upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende utvärdering av 
tematiskt tillägg för vindkraft (Vindkraftsplan). Efter utförd utvärdering ska 
uppdatering göras. 

 
2. Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter genomförd 

upphandling/anbudsförfarande. 
 

3. Eventuella nya ansökningar om vindkraftsetableringar i kommunen behandlas ej under 
tiden för utvärdering/uppdatering av vindkraftsplanen. 

 
4. Pengar tas från utvecklingsreserven. 
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 Diarienummer 
   KS 0329/14 
 
§ 11 forts.  
 
Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 205 
Utvärdering av Ljusdals tematiska tillägg för vindkraft 21 november 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 november  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016 
Konkurrensutsättning, tekniska konsulter 11 februari 2016 
Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2016, § 31 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till punkt 1, 2 och 4 i 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till punkt 1 och 2 i samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3 i samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i samhällsutvecklings-
utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
SUF balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0344/16 
 
§ 12 
 
Arrendator Kajevall 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. En fortsättning av projektet godkänns i tio månader med en kostnad av 15 000 kronor per 

månad enligt upprättat avtal. 
 
2. 60 000 kronor anslås för försäkringar och periodiskt underhåll. 

 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
4. Projektet utvärderas hösten 2017 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har fått en intressent som är villig att driva Kajevall under lite andra 
förutsättningar än tidigare arrendatorer. Han vill satsa på olika aktiviteter, men framförallt 
rikta sig mot barn upptill 12 år. Han är beredd att rusta upp vissa utrymmen (målning etc) om 
kommunen står för materialkostnaden och även på sikt göra lite större investeringar såsom 
rullband i pulk- och slalombacken. Förvaltningschefen, samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande och fritidschefen har träffat intressenten och han har redogjort för sina förslag på 
hur han tänkt driva projektet.  
 
Några önskemål som kommunen bör verkställa före ett eventuellt övertagande är bland annat 
Kodlås, WiFi, torkskåp och webbkamera. Fritidsenheten har börjat undersöka möjligheten om 
det tekniskt går att genomföra eftersom anläggningen ligger som den gör. 
 
Den tilltänkte arrendatorn vill även ha ett kommunalt driftbidrag på 15 000 kronor per månad 
för att driva anläggningen. Eftersom det idag inte finns någon budget för anläggningen måste 
det skjutas till medel så att det går att driva Kajevall som ett projekt under 2017. Projektet 
utvärderas hösten 2017. 
 
På årsbasis skulle det innebära: 
Driftbidrag  180 000 kronor 
Försäkringar 
och periodiskt underhåll   60 000 kronor 
Totalt  240 000 kronor 
  
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår kommunstyrelsen: 
 
• Tillskjuta medel för projektet 
• Pengar tas ur KS till förfogande 
• Projektet utvärderas hösten 2017 
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§ 12 forts.  
 
Arrendator Kajevall 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 211 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 december 2016  
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas sammanträdet. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslg under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten  
SUF balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0443/16 
 
§ 13 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2016, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 
10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och fem till 
ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har samrått med Ljusdals-Postens sportjournalister samt jurymedlemmarna för 
Dina försäkringars Elitstipendium och lämnat ett förslag till beslut.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 13 december 2016, § 210 att  
 
Ungdomsstipendiet 2016 tilldelas Fanny Storm Los skytteförening 
Ungdomsledarstipendiet 2016 tilldelas Emma Persson Ljusdals Ridklubb 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 210 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2016 
Sammanställning stipendiater 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0027/16 
 
§ 14 
 
Antagande av detaljplan för Väster-Skästra 5:7 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ändring av detaljplan för Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo antas. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 16 februari 2016, § 26 samhälls-
utvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändringen av detaljplanen och skicka ut den 
på samråd. Planområdet ligger utmed Skålbosjöns sydöstra strand, nordväst om Järvsö 
samhälle. 
 
Detaljplanen Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo vann laga kraft den 27 februari 1992.  
Detaljplanen angränsar till Skålbosjön i Järvsö och omfattar fastigheterna Väster-Skästra 
5:39, 5:40, 5:41, 5:45, 5:46, 5:48, 5:58, 5:59, 5:60 och 5:61.  
 
Detaljplanen medger idag friliggande fritidshusbebyggelse med en största tillåten 
byggnadsyta på 80 kvadratmeter per tomt.  
 
Planändringen syftar till att pröva en ändring av den högsta tillåtna byggnadsarean per 
fastighet från 80 till 120 kvadratmeter samt att se över övriga bestämmelser. 
 
Syftet med den ursprungliga planen är sedan tidigare att skapa ett område för 
fritidsbebyggelse.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 24 november 2016 att kommunstyrelsen 
antingen antar eller avslår ändring av detaljplan för Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 december 2016, § 204 att ändringen av detaljplanen 
antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 204 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2016 
Antagandehandlingar 24 november 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ändringen av detaljplanen antas. 
 
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0467/11 
 
§ 15 
 
Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C) 
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre 
elever 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Utredningen godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder möjligheten att 
erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap och företagsamhet enligt ett 
koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 127 att bifalla motionen såtillvida att en 
utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap 
genomförs. 
 
Ärendet lämnades till utbildningsförvaltningen för utredning. Utbildningsnämnden lämnade 
förslag till utredning. 
 
I utbildningsnämndens utredning framgår följande: 
 
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna, samarbete 
och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något 
värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på olika sätt och som därför 
omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.  
 
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och upplevelser 
av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några enkätfrågor i förhållande till den 
egna skolan och entreprenörskap. Bland rektorerna finns en medvetenhet om att 
entreprenörskap ska genomsyra skolvardagen, men det är en viss spridning på i vilken grad de 
anser att entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt förhållningssätt på respektive skola. 
Resultatet påvisar att entreprenöriellt förhållningssätt till pedagogik och lärande är tydligare 
och mer utbrett på några skolor och mindre utbrett på andra skolor i kommunen.  
 
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i skol-
sammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola förhåller sig till 
entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla entreprenörskap i förhållande till 
deras behov och förutsättningar.  
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 Diarienummer 
   KS 0467/11 
 
§ 15 forts.  
 
Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C) 
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre 
elever 
 
Eftersom Skollagen (2010:800) anger att det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete så 
är det även rektor som beslutar om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilken omfattning 
utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för elever genomförs. 
 
Utbildningsnämnden föreslog den 11 juni 2014, § 62 kommunstyrelsen besluta att 
utredningen anses genomförd. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets förslag 6 december 2016, § 150 
Kommunledningskontorets skrivelse 30 november 2016 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 145 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 195 
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014, § 62 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 6 maj 2014 
Utredning om entreprenörskap i grundskolan 4 juni 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 127 
Motion 16 september 2011 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0201/15 
 
§ 16 
 
Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad 
beredskap inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Benny Bergström (SD) och Lars G Eriksson (SD) har den 27 april 2015 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige gällande Ljusdal Vatten AB. De föreslår att kommunfullmäktige får i 
uppdrag att utreda omständigheterna och förutsättningarna att förbättra beredskapen hos 
Ljusdal Vatten AB inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. 
 
Kommunchefen remitterade den 15 maj 2015 motionen till kommunstyrelsen för beredning, 
vilket anmäldes till kommunfullmäktige den 25 maj 2015, § 115. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdal Vatten AB för yttrande. 
 
Ljusdal Vatten AB skriver i sitt yttrande att i samband med nuvarande chefens tillträde som 
verksamhetschef för Ljusdal Vatten initierades en extern genomlysning av organisationen 
innefattande alla aspekter inklusive vattenförsörjningen. 
 
Genomlysningen utmynnade i en åtgärdsplan för att hantera konstaterade brister och där finns 
ett antal aspekter kopplade till beredskap och säkerhet i vattenförsörjningen. Sådana faktorer 
anknutna till nödlägesberedskap är i första hand: 
• Reservkraft 
• Reservvattenförsörjning 
• Krisberedskap 
• Säkerhet 
 
Nuläget för försörjning med reservkraft är att bolaget har ett mobilt reservkraftaggregat 
placerat på Pårsgatan. Detta har tillräcklig kapacitet för att försörja kommunens största 
vattenverk; Höga i Ljusdal. Dessutom har Ljusdal Vatten ett mindre reservkraftverk placerat i 
Ljusdal och det kan försörja mindre vattenverk. Vidare finns också ett traktordrivet 
reservkraftaggregat placerat i Los. Något ytterligare behov har inte identifierats. 
 
När det gäller reservvattenförsörjningen så konstaterades en brist för tätorterna Ljusdal, 
Järvsö och Färila i genomlysningen enligt ovan.  
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 Diarienummer 
   KS 0201/15 
 
§ 16 forts  
 
Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad 
beredskap inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar 
 
Utifrån detta arbetar Ljusdal Vatten sedan länge med att skaffa en ny vattentäkt i Järvsö och 
då kommer den nuvarande vattentäkten att bli reservvattentäkt. I det pågående 
Överledningsprojektet där Ljusdal och Färila kopplas ihop med såväl spill- som 
renvattenledningar är avsikten att Ljusdal ska utgöra reservvattentäkt för Färila och Färila för 
Ljusdal. För mindre orter finns möjlighet att ställa upp mobila vattentankar vid bortfall i 
vattenförsörjningen. 
 
När det gäller krisberedskapen har en krisberedskapsövning genomförts med 
Livsmedelsverket och länsstyrelsen i ett scenario med bortfall i vattenförsörjningen. 
 
Inom Ljusdal Energikoncernen pågår dessutom för närvarande ett omfattande arbete med 
krisberedskap för att gemensamt kunna hantera krissituationer av olika slag. 
 
Sedan 2004 finns också möjlighet att få tillgång till mobila vattenverk genom VAKA- 
gruppen (nationell vattenkatastrofgrupp). Den närmaste depån finns i Sundsvall men det finns 
utrustning i beredskap på totalt sex platser i landet. 
 
Slutligen, skriver bolaget, pågår ett arbete avseende säkerhet vid dricksvattenanläggningar, 
men detta avstår man från att kommentera. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att Ljusdal Vatten, i sitt yttrande över motionen, har 
framfört att en genomlysning av verksamheten har gjorts som motsvarar det som 
motionärerna önskar samt att arbete med att förbättra beredskapen vid driftstörningar pågår. 
Mot den bakgrunden föreslås att motionen skall anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 151 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2016 
Yttrande från Ljusdal Vatten AB 19 september 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2015, § 115 
Remiss till Ljusdal Vatten 15 maj 2015 
Motion 27 april 2015  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0509/15 
 
§ 17 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till 
pensionärerna i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget återremitteras. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige. I förslaget föreslås att 
Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till pensionärerna i kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 251 att delegera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunala pensionärsrådet och 
omsorgsnämnden för yttrande  
 
Eftersom Kommunala pensionärsrådet ännu inte hade haft något sammanträde i år skickades 
förslaget ut till alla ingående föreningar.  
 
De åtta remissvaren som inkommit har sammanställts och sju av de svarande organisationerna 
ställer sig positiva till medborgarförslaget. De argument som flera föreningar anför utgår från 
det stora antalet fotgängare som skadas i halkolyckor varje år, de stora kostnader dessa 
olyckor orsakar samt att bekostande av gratis halkskydd för äldre är en billig kostnad jämfört 
med de kostnader som halkolyckorna medför. En förening anser att de flesta redan har 
halkskydd och i den mån behov finns så borde det istället vara Lanstinget som bekostar 
halkskydd. 
 
Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande till nämnden att redan idag lämnas halkskydd till 
alla kunder över 75 år där förvaltningens uppsökande verksamhet gör hembesök. 163 stycken 
hembesök har gjorts där halkskydd har delats ut. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att halkskydd ska delas ut till alla äldre som kommer på ”Peppar, 
peppar”-dagen för att det då skulle bli en extra morot att komma dit. Kostnaden beräknas till 
totalt 20 000 kronor. 
 
I sitt yttrande beskriver nämnden även ett annat förslag som innebär att halkskydd delas ut till 
PRO:s och SPF:s medlemmar. Kostnaden beräknas till 300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att omsorgsförvaltningen lämnar 
halkskydd till alla kunder över 75 år vid hembesök av förvaltningens uppsökande verksamhet.   
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 Diarienummer 
   KS 0509/15 
 
§ 17 forts.  
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till 
pensionärerna i Ljusdals kommun 
 
Eftersom äldre drabbas hårt vid en halkolycka och att halkskydd kan hjälpa till att förebygga 
en skada föreslås att halkskydd även skall delas ut till de äldre vid ”peppar, peppar”-dagen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 153 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2016 
Omsorgsnämndens protokoll 5 oktober 2016, § 115 
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 23 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 250 
Medborgarförslag 25 november 2015 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren för kännedom 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0361/16 
 
§ 18 
 
Medborgarförslag gällande sopstationen i Järvsö 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande nedskräpning vid 
sopstationen i Järvsö. 
 
I förslaget föreslås att det vid sopstationen ska anställas ”värdar”, som vill ha arbete, som 
hjälper folk på plats och håller ordning. Det ska även sättas upp webbkamera som håller koll. 
Förslagsställaren föreslår även att hela planen ska asfalteras eftersom det är djupa gropar som 
vattenfylls när det regnat. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2016, § 163 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till Ljusdal Renhållning AB för yttrande. 
 
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att producentansvar för förpackningar och 
tidningspapper infördes i Sverige 1994. Då lyftes ansvaret bort från kommunerna för denna 
del av hushållsavfallet. 
 
Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar - producenten är 
skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Insamlingen och 
återvinningen av materialet bekostas av förpackningsavgifter. 
 
Återvinningen har därefter organiserats via återvinningsstationer (ÅVS) som drivs av 
producenternas gemensamma organisation, Förpacknings - och tidningsinsamlingen (FTI). 
Det är just en sådan som finns bland annat i Järvsö. Kommunerna har ingen egentlig roll eller 
ansvar när det gäller ÅVS, däremot kan man i många fall upplåta kommunal mark för 
anläggningarna för att vara tillmötesgående. 
 
Det är FTI som upphandlar och avgör vilka entreprenörer som ska tömma containrar och 
behållare på ÅVS. Under många år har Renhållningen i Ljusdals kommun haft uppdraget för 
alla förpackningsslag, men numera inskränker det sig till hämtning av glas. 
 
Städning av ÅVS sköts av en privat entreprenör som FTI upphandlat och snöröjningen är 
upphandlad på samma sätt. 
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 Diarienummer 
   KS 0361/16 
 
§ 18 forts.  
 
Medborgarförslag gällande sopstationen i Järvsö 
 
Tyvärr, skriver bolaget, är detta ett förhållande som inte är allmänt känt trots att man 
informerat om det vid otaliga tillfällen och att det faktiskt gällt sedan 1994! Vid alla 
återvinningsstationer finns ett anslag om att det är FTI som har ansvaret och där finns också 
kontaktuppgifter till bolaget. 
 
Det innebär att återvinningsstationen i Järvsö inte är ett kommunalt ansvar och att Ljusdal 
Renhållning AB inte kan vidta de åtgärder som föreslås. Det är dessutom så att Ljusdal 
Renhållning inte får använda kundernas medel till att bekosta något som inte ingår i 
uppdraget. 
 
Sammanfattningsvis innebär det att förslagsställaren måste vända sig till FTI med sina 
förslag. Ljusdal Renhållning har ingen möjlighet att genomföra dessa. 
 
Om framtiden skriver Ljusdal Renhållning att uppdelningen av ansvaret för hushållsavfallet 
skapar en hel del problem vilket medborgarförslaget är ett exempel på. 
 
Det finns ett utredningsförslag om att överföra ansvaret för själva insamlingen av 
förpackningsmaterial och tidningar till kommunerna även om själva finansieringen av och 
ansvaret för återvinningen skulle kvarstå hos producenterna. I den allra första regerings- 
förklaringen för den nu sittande regeringen angav man att så skulle ske, men detta är 
kontroversiellt och har ännu inte satts i verket. 
 
Det skulle ur Ljusdal Renhållnings synpunkt möjliggöra en bättre hantering, samordning med 
övrig insamling av hushållsavfall och en ökad återvinningsgrad. I dagsläget utgör 
förpackningar över tiden drygt 30 procent av innehållet i sopkärlen (visat i ett antal 
plockanalyser som genomförts) och då bär renhållningskollektivet kostnaderna i stället för 
producenterna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att år 1994 infördes i Sverige 
producentansvar för förpackningar och tidningspapper.  Producenterna har i och med det 
ansvar för återvinningen. Det innebär att det finns återvinningsstationer som den i Järvsö som 
sköts av producenternas organisation Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Kommunen har 
inget ansvar när det gäller återvinningsstationer och av den anledningen avslås 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2916, § 152 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2016 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 22 september 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 augusti 2016, § 163 
Medborgarförslag 22 augusti 2016 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 
 Diarienummer 
   KS 0361/16 
 
§ 18 forts.  
 
Medborgarförslag gällande sopstationen i Järvsö 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0315/14 
 
§ 19 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslag bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i Järvsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 148 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att vägen är belägen i en del av 
Järvsö där trafikmängden och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete 
som pågår i kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen 
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. Många av de belysningsanlägg-
ningar som finns i kommunen i dag är tillkomna under en tid med relativt god ekonomi. 
Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala sektorn kan inte nya 
belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som tidigare. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att SPF:s trafikombud i Järvsö 
skrivelse att det bara är Juggasvägen i Järvsö som saknar belysning samt att flera pensionärer 
upplever det obehagligt att gå ut på kvällarna beroende på att det saknas belysning. 
Trafikombudet framhåller också att det är flera skolbarn som använder vägen för att ta sig till 
skolbussen på Gamla Landsvägen. Mot bakgrund av det anförda föreslås att 
medborgarförslaget ska bifallas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016, § 201 att återremittera medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
”Kommunens antagna gatubelysningspolicy säger att ”Kommunen ska vara huvudman för 
gatubelysningsanläggningar där kommunen är huvudman för gator och vägar.  
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 Diarienummer 
   KS 0315/14 
 
§ 19 forts.  
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar 
 
Belysningspunkter ska finnas längs huvudvägar, längs GC-vägar som snöröjs vintertid … 
samt torgytor”. Juggasvägen är varken en huvudgata eller gc-väg, alltså behöver det inte 
finnas belysning längs gatan enligt policyn.  
 
När det gäller kompletterande belysning säger policyn att det ”krävs att minst tre bebodda 
hushåll finns” vilket betyder att policyn tillåter belysning längs vägen. Detta innebär alltså att 
belysningspolicyn varken tvingar eller hindrar kommunen att sätta upp belysning längs 
Juggasvägen. Frågan blir därmed helt och hållet ett politiskt ställningstagande. 
 
Antalet ljuspunkter som skulle behövas har beräknats till fyra stycken. Kostnaden för dessa 
ljuspunkter inklusive stolpar, fundament, kabel och arbete beräknas till 80 000 kronor”. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 208 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 november 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2016, § 201 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 242 
Allmänna utskottets protokoll 20 september 2016, § 163 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 12 december 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 29 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 148 
Medborgarförslag 15 september 2014  
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0239/12 
 
§ 20 
 
Bidrag till aktiva bygderåd utifrån bifallen motion från Helena Brink (C) 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ett årligt ekonomiskt bidrag om 5 000 kronor beviljas till de bygderåd/byaråd/byalag som 

aktivt bedriver verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden. 
 
2. Årlig rekvisition av beviljade medel sker mot inrapportering av verksamhetsberättelse 

samt årsmötesprotokoll till Ljusdals kommun från respektive bygderåd/byaråd/byalag. 
 
3. Finansiering sker under 2017 via kommunstyrelsen konto till förfogande, samt från och 

med 2018 genom att 50 000 kronor per år arbetas in i budget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 38 att bifalla en motion från Helena 
Brink (C) gällande årligt ekonomiskt bidrag till alla aktiva bygderåd, samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att formulera kriterier inför utbetalning av bidraget. 
 
Bidraget kan ses som ett verksamhetsmässigt grundbidrag, främst för administrativa 
kostnader vid korrespondens och dylikt. I motionen föreslogs en bidragssumma på 5 000 
kronor per år vilket kan betraktas som relevant i sammanhanget då det i dagsläget kan handla 
om cirka 9-10 olika bygderåd/byaråd/byalag som kan komma att vara aktuella för att erhålla 
detta bidrag.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
1. Ett årligt ekonomiskt bidrag om 5 000 kronor beviljas till de bygderåd/byaråd/byalag som 

aktivt bedriver verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden. 
 
2. Årlig rekvisition av beviljade medel sker mot inrapportering av verksamhetsberättelse 

samt årsmötesprotokoll till Ljusdals kommun från respektive bygderåd/byaråd/byalag. 
 
3. Finansiering sker under 2017 via kommunstyrelsen konto till förfogande, samt från och 

med 2018 genom en utökning av samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar med 
50 000 kronor per år. 

 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 213 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 november 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 38 
Motion 16 maj 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0239/12 
 
§ 20 forts.  
 
Bidrag till aktiva bygderåd utifrån bifallen motion från Helena Brink (C) 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0005/17 
 
§ 21 
 
Aktuellt integrationsläge, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschef Kenneth Forssell informerar om integrationsläget: 
 
Nya förutsättningar efter Riksdagsbeslut 20 juli 2016 (gällande de som sökt asyl efter 
23/11-2015)  
 
•Begränsade möjligheter till uppehållstillstånd  
•Tidsbegränsade uppehållstillstånd  
•Minskade möjligheter till anhörigas uppehållstillstånd  
•Försörjningskrav vid återförening med anhöriga  
 
Antal asylsökande i Ljusdals kommun  
 
•1/1-2017: 372 asylsökande i Ljusdals kommun  
–Varav 300 i anläggningsboenden (Järvsö)  
–31 i s.k. e-bo (eget boende)  
–41 ensamkommande barn  
•Västbacka asylboende nedlagt  
 
Trolig utveckling asylboenden 2017  
 
•Migrationsverket planerar att under 2017 minska antalet asylplatser:  
–Minskning från 180 000 platser till 80 000 platser 
•Migrationsverket vill i princip bara ha kvar de boenden där man själva äger lokalerna, eller 
blockförhyr lägenheter i ordinarie bestånd  
•Troligen kommer därför verket att minska antalet köpta platser på asylboenden i Järvsö  
•Svårt att ge något slags tidsschema – till sommaren?  
 
Nya förutsättningar vid mottagande ensamkommande - per nationella beslut  
 
•Ny fördelningsmodell för ensamkommande barn  
–Ljusdals kommuns andel fastslagen till 2,35 promille av landets mottagande  
•Endast 6 barn anvisades till Ljusdals kommun under 2016  
–Antalet utskrivna från Integrationsverksamheten högre än inflödet…  
•Via regeringens förslag till nytt ersättningssystem så förlorar kommunen uppemot 30 
miljoner/år i intäkter., fr.o.m. 1 juli 2017  
–Vilket motsvarar i storleksordningen 45 % av de totala intäkterna för ensamkommande barn.  
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   KS 0005/17 
 
§ 21 forts.  
 
Aktuellt integrationsläge, information 
 
•Detta möts via:  
–”krympt kostym” på kommunens boenden  
–Mindre antal HVB-platser och överflytt till den mindre kostsamma formen stödboende  
–Nytt sammanhållet mottagande av ensamkommande i kommunen  
•IFO sköter all återsökning av medel från Migrationsverket  
•IFO köper alla placeringar av Integrationsverksamheten  
 
Kommunal flyktingmottagning  
 
•Projekt ”mötesplatser och information” är nu en nationellt anbefallen modell  
–Gemensamt bemannat kontor (AF, Migrationsverk, FK, Skatteverket, Kommunen)  
–Snabbare process för individen  
–Undviker ”Svarte Petter-spel”  
–Skall hantera minst hälften av antalet som får uppehålltillstånd 2017  
•Bovärd uppmärksammad i länet – fler kommuner följer i våra spår  
•Projekt Paula  
–För utskrivna från etableringen – utan egen försörjning  
–Samverkan med AME, AF, IFO  
–70 deltagare på ett år – varav minst 25 ska ha egen försörjning  
–En investering i framtiden  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 22 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 162-185 från KLK och  
nr 135-321 från SUF.  
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om delgivningen kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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§ 23 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Kommunala pensionärsrådet 22 september 2016  
• AB Ljusdalshem 26 oktober 2016  
• FOU Välfärd- Hjälpmedel- RegNetnämnd 11 november 2016  
• Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2016  
• Kommunala pensionärsrådet 22 november 2016  
• AB Ljusdalshem 30 november 2016  

 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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   KS 0444/16 
 
§ 24 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande samt ersättare i styrelsen för 
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Torsten Hellström (M) väljs till ledamot och ordförande i styrelsen för Olof Eriksson i  
    Rångstra Gåvomedelsfond. 
 
2. Marie-Louise Hellström (M) väljs till ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i  
    Rångstra Gåvomedelsfond. 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten tillika ordföranden i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond,  
Klas Eliasson (M) och ersättaren Yvonne Eliasson (M) har av kommunstyrelsen beviljats 
entledigande från sina uppdrag.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Hedman (M): Torsten Hellström (M) väljs till ledamot och ordförande. Marie-Louise 
Hellström (M) väljs till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
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