
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 16:00 
 
Beslutande: Lars Molin (M) ordf 
 Victoria Andersson ((M) tjg ers istället för Mia Troedsson (M) 
 Kennet Hedman (M) 
 Jaana Hertzman (C) tjg ers istället för Ulf Nyman (C) 
 Harald Noréus (FP) 
 Jonny Mill (SRD) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Lars Björkbom (KD) 
 Markus Evensson (S) 
 Örjan Fridner (S) 
 Stina Michelson (S) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers istället för Anne Hamrén (S) 
 Kristoffer Hansson (MP) tjg ers istället för Ingalill Fahlström (MP) 
 Benny Bergström (SD) 
 Lars G Eriksson (SD) 
  
 
Övriga deltagande Rolf Paulsson (SRD) ej tjg ers § 149-156 
 Irene Jonsson (S) ej tjg ers § 149-156 
 Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 Ekonomichef Nicklas Bremefors § 150 
 Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink § 151 
 Omsorgschef Marita Wikström § 151 
 Ekonom Malin Wiklund § 151 
 Skolchef Lena Tönners Ångman § 152 
 Ekonom Rebecka Jonsson § 152 
 Utvecklare Rolf Berg § 157 
 Per Eriksson, Ljusnet AB § 158 
 Förvaltningschef Stig Olson § 161-168 
 Fastighetschef Anders Berg § 167 
 
Utses att justera Markus Evensson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-02 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  149-176 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Lars Molin 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 149 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Kommunledningskontoret ligger i startgroparna gällande rekrytering av en inköpschef. 
Tillsätts förhoppningsvis i höst 

• Möte med Peab 24 juni 
• Köpingsutvecklingsprocessen går vidare och på onsdag i nästa vecka får kommunen 

besök av en forskare från internationella handelshögskolan i Jönköping. Tydliga 
kopplingar går att se med projektet Stoppa tågstoppet. 

• Ramsjöprojektet kommer att rapportera till ksau i nästa vecka. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 150 
 
Helårsprognos 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Helårsprognosen för 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatprognos 
 
Prognosen för 2015 per april är ett resultat på -10 miljoner kronor. Nämndernas 
samlade avvikelse mot budget är -32,2 miljoner kronor. Omsorgsnämnden svarar 
för nästa hela den beräknade avvikelsen med en prognos på -29,4 miljoner kronor.  
Den enskilt viktigaste faktorn att resultatet inte beräknas vara sämre än -10 
miljoner kronor är att kommunen återigen får återbetalning av AFA-avgifter. För 
2015 är det återbetalning av 2004 års avgifter vilka är beräknade till 10 miljoner 
kronor. Utan denna återbetalning skulle resultatprognosen varit -20 miljoner 
kronor. 
 
Investeringsprognos 
 
Självfinansierade investeringar beräknas att genomföras med 67 miljoner kronor 
vilket är 2,7 miljoner kronor mer än budgeterat. Inom samhällsutvecklings-
förvaltningen (SUF) är avvikelsen -5,7 miljoner kronor medan prognosen är att 
kommunstyrelsens investeringsutrymme inte kommer att nyttjas.  
 
För lånefinansierade investeringar finns 30 miljoner kronor budgeterat. Kläppa 
industriområde beräknas inte färdigställas under 2015 och i prognosen flyttas 8,4 
miljoner kronor till 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2015  
Helårsprognos 2015 per april 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 151 
 
Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Omsorgsnämnden kallas åter till kommunstyrelsen 13 augusti 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämndens ordförande och förvaltningschef har kallats till 
kommunstyrelsens sammanträde med anledning av nämndens prognosticerade 
avvikelse om minus 29,4 miljoner mot budget. 
 
Ekonom Malin Wiklund informerar om nämndens ekonomi och de största 
anledningarna till avvikelsen. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) informerar om nämndens budget 
2015-2016, åtgärder och aktiviteter: 
 
Januari -15  
Ny nämnd tillträder, kartläggning med analyser  
15 april  
Budget beslut i ON besparing på ca -20 mkr 
13 maj  
ON beslutar om ett åtgärdspaket med 2% som ska ge minst 4 mkr i besparing -15 
20 maj  
Möte med samtliga enhetschefer och ledningsgrupp   
28 maj  
ON till KS för lägesrapport     
10 juni  
Beslut i ON om åtgärdspaketet  
Augusti-december  
Uppföljning av åtgärdspaketet på varje ON 
Återkommande dialog med kommunledning   
 
 
  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 151 forts.  
 
Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Satsningar 

• Ledarskapsutveckling för alla chefer 2016-17 
• Anställning av verksamhetschefer     
• Hälsoprojektet 2.0, minska sjukskrivningarna 5 %  
• Utveckla Närvården projekt med Region Gävleborg 2015-16 
• ”Hemma lösningar” IFO ex boende, socialt företag 
• Kortare arbetstidsvecka med heltidslön i Los 2016 
• Trygghetsboende i Järvsö, klart 2016 
• Skapa ett demenscentrum och demensteam på Tallnoret 
• Starta arbetsgrupp i Järvsö, framtidens boende för äldre, hur ska det se ut? 

Inspirationsdag och paneldebatt med Mats Thorslund, professor i äldres hälsa, 
september 

• Möta upp team i hemtjänsten, vårdplanering i hemmet 
• Kommunövergripande personalförsörjningsplan 

 
  
Diskussion sker i kommunstyrelsen kring budgetavvikelser och nämndens planerade åtgärder. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 152 
 
Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Utbildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens sammanträde 13 augusti.  
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämndens vice ordförande och förvaltningschef har kallats till 
kommunstyrelsens sammanträde med anledning av nämndens prognosticerade 
avvikelse om minus 5,4 miljoner kronor mot budget. 
 
Bakgrundsfakta budget 2015 
 

• Ingen budget i balans januari 2015 
• Ingen budget för öppna förskolan, beslut i kommunfullmäktige december 2014 
• Ökat antal elever och förskolebarn från tidigare budgetår, ingen hänsyn 

tagen i budgetram. Ökade lokalbehov 
• Ökat antal elever i behov av särskilt stöd, tydligare lagstiftning 
• Ökat antal elever i behov av modersmål och studiehandledning, åläggande 

från skolinspektionen. Stor betydelse för ökad måluppfyllelse 
• Förväntade besparingar inför budget 2015 ej möjliga (ökat antal barn i 

förskolan, minskat antal 15-timmarsbarn) 
• Budgeterat 7,6 miljoner kronor för nettokostnad IKE gymnasiet 

(nollbudgeterat tidigare år) 
 
Största avvikelserna i budget:  
Öppna förskolan -733 000 kronor 
Förskolan -2,4 miljoner kronor 
Elver i behov av särskilt stöd -3,2 miljoner kronor 
Gymnasieskolan undervisning -2,6 miljoner kronor 
Gymnasiesärskolan -1,2 miljoner kronor 
 
Redan planerade åtgärder i prognos -5,4 miljoner kronor 

• Viss anpassning på gymnasieskolan, två tjänster 1 000 000 kronor 
• Vakanta tjänster/sjukvikariat ej tillsatta, förvaltningen och elevhälsan 500 000 kronor 
• Ingen nedsättning i tid för förstelärare 300 000 kronor/halvår 

 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 152 forts.  
 
Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
 
Åtgärder utbildningsnämnden 

• Ligger tyvärr steget efter (ej budget i balans 2015) 
• Stora utökade behov 
• Verktyg 
• Månadsvisa budgetuppföljningar med samtliga chefer 
• Behöver anpassa organisationen 
• Gymnasieskolan 

 
Diskussion sker i kommunstyrelsen kring budgetavvikelser och nämndens planerade åtgärder.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0207/15 
 
§ 153 
 
Borgensramar för Ljusdal Energikoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 
Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
105 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 46 500 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 47 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
7. Ovanstående beslutspunkter ersätter tidigare beslutade borgensramar för Ljusdal 

Energiföretag AB med dotterbolag. 
 
Sammanfattning 
 
I styrelsebeslut 2014-12-16 har styrelsen i Ljusdal energikoncern beslutat om behov av nya 
beslut gällande befintliga samt reviderade borgensramar för Ljusdal energiföretag AB och 
dotterbolag. Beslutet har verkställts av VD i form av en begäran ställd till kommunstyrelsen 
daterad 2015-04-23.  
 
Kommunledningskontoret föreslår 29 april 2015 att begäran beviljas och att beslutsförslaget 
ersätter tidigare beslutade borgensramar. 
 
Kommunstyrelsen fick information i ärendet den 7 maj 2015. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0207/15 
 
§ 153 forts.  
 
Borgensramar för Ljusdal Energikoncern 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 148 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 april 2015  
Skrivelse från Ljusdal Energiföretag AB 23 april 2015  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 154 
 
Stenegård, verksamhetsredovisning 2013-2015 samt förslag till 
inriktningsbeslut 2016-2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisning av utvecklingsperioden 2013-2015 godkänns. 
 
2. Verksamheten vid Stenegård drivs 2016-2020 i enlighet med förslaget Stenegård 2016- 
    2020, underlag till nytt inriktningsbeslut. 
 
3. Särskild uppföljning ska ske två gånger per år i april och november månad.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen föreslog den 3 mars 2012, § 64 att Stenegård skulle behållas i kommunens 
ägo till 2015 för att ge tid att utreda drift och ägande. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag 
att ta fram ett förslag på projektorganisation, finansiering med mera. Förslaget presenterades 
för kommunstyrelsen den 1 november 2012. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 
2012, § 225 att godkänna upplägget för Stenegård 2013-2015. 
 
Vid kommunstyrelsen den 12 december 2013, § 353 presenterade verksamhetsledaren och 
kommunchefen de planer för verksamheten på Stenegård som man önskade arbeta efter under 
utvecklingsperioden. Planer som innehöll en renodling av kommunens organisation och 
ekonomi gällande verksamhet, fastighet, uthyrning och trädgårdsskötsel med mera på 
Stenegård.  
 
Kommunchef kallar i skrivelse från 31 mars 2015 perioden 2013-2015 för 
utvecklingsperioden där man huvudsakligen fokuserat på tre områden: 
  

• Organisation och ledarskap 
• Stärka attraktionskraften 
• Ekonomisk analys  

 
För perioden 2016-2020 presenterar han en utvecklingsplan: 
För att öka intjäningsförmågan och fortsätta effektivisera verksamheten har en 
utvecklingsplan tagits fram som identifierar fem nyckelområden med en rad åtgärder som 
behöver genomföras för att kunna utveckla gården till en kommunal mönsteranläggning, 
liksom ett besöksmål i världsklass i Järvsö och kommunen. Nyckelområden är: de egna 
verksamheterna (Barnens Stenegård, Trädgården, Besökscentrum för Världsarvet 
Hälsingegårdar), Strategisk samverkan, Varumärket, Utbudet, Erbjudandet. 
 
Utifrån utvecklingsplanen har sedan framräknats en rimlig prognos för perioden 2016-2020 
som utgår från genomförande av de listade åtgärderna inom befintlig budget och med  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 154 forts.  
 
Stenegård, verksamhetsredovisning 2013-2015 samt förslag till 
inriktningsbeslut 2016-2020 
 
befintligt besökarantal. Genom att Stenegård redan har ett mycket högt besökarantal ligger 
potentialen inte främst i att attrahera många fler besökare utan i att tjäna mer på varje 
besökare. Arbetet kommer därför att inriktas på att attrahera resurser både genom ökade 
intäkter, strategisk samverkan och projektfinansiering av vissa åtgärder. De prognoser som 
gjorts är mycket försiktigt hållna för att undvika skapandet av orealistiska förhoppningar. 
 
I sin bedömning skriver kommunchefen att utvecklingsperioden har resulterat i en ny stabil 
organisation och verksamhetsinriktning med goda prognoser för en positiv långsiktig och 
hållbar utveckling. Stenegårds betydelse för besöksnäringen i Järvsö och Ljusdals kommun 
har ökat i takt med den positiva utvecklingen på gården, vilket påverkar kommunens 
attraktionskraft positivt för både medborgare, besökare, och näringsliv. Kommunens 
ansvarstagande och ägande är en framgångsfaktor. Gårdens positiva utveckling bidrar till 
övrig utveckling i Järvsö. 
 
Utvecklingen av Stenegård till ett centrum för Världsarvet Hälsingegårdar torde kunna 
betraktas som en betydande framgång. 
 
En historisk besöksanläggning som Stengård kunde närmast jämföras med ett museum, 
friluftsmuseum. En stor och betydande skillnad är dock att intjäningspotentialen för Stenegård 
är avsevärt större än ett jämförbart museum. I huvudsak beror denna skillnad på att 
kommersiell uthyrning av gården sker såväl till permanenta som tillfälliga hyresgäster liksom 
att en omfattande övrig programverksamhet bedrivs. I utvecklingsplanen visas hur intäkterna 
beräknas öka under åren framöver, därmed minskar kommunens kostnad för gården i 
motsvarande takt. Sannolikheten för att Stenegård i ett något läge skulle kunna vara en helt 
egenfinansierande verksamhet är dock begränsad.  
 
Kommunchefen föreslår: 
 
1. Redovisning av utvecklingsperioden 2013-2015 godkänns. 
 
2. Verksamheten vid Stenegård drivs 2016-2020 i enlighet med förslaget Stenegård 2016- 
    2020, underlag till nytt inriktningsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens reviderade skrivelse 27 maj 2015  
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 128 
Kommunchefens skrivelse samt bilagor 31 mars 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2012, § 225 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 89 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 171 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 154 forts.  
Stenegård, verksamhetsredovisning 2013-2015 samt förslag till 
inriktningsbeslut 2016-2020 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunledningskontorets 
förslag.  
 
Harald Noréus (FP), Yvonne Oscarsson (V) och Benny Bergström (SD):  
Särskild uppföljning ska ske två gånger per år i april och november.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus m fl tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Verksamhetsutvecklaren Stenegård 
Årshjulet 
Balanslista klk 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 155 
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Från 2015 inrättas en särskild beredning för frågor om jämställdhet. 
 
2.  Beredningen för frågor om jämställdhet ska ha fem ordinarie ledamöter.  
 
3.  Förslag till reglemente för jämställdhetsberedningen antas. 
 
4.  Jämställdhetsberedningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument som  
 styrdokument för jämställdhetsberedningen.  
 
Ärendet 
 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa 
föreställningar om kön. Kön spelar roll och det är därför viktigt att ha kunskap när vi ser på 
våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd 
medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att 
medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun. 
Kommunen ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i 
att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som arbetsgivare 
finns exempelvis möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och som 
servicegivare har Ljusdals kommun möjlighet att erbjuda en jämställd samhällsservice som 
speglar individers behov oavsett vilket kön de har. Alla verksamheter inom kommunen ska 
bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, såväl med den inre och yttre kvaliteten.  
 
I syfte att förstärka det politiska arbetet för jämställdhet har politiska initiativ tagits för att 
inrätta en särskild beredning under fullmäktige, beredningens uppdrag ska vara att fördjupa 
arbetet inom jämställdhet. Jämställdhetsdeklarationen CEMR skrevs under 2010 av Ljusdals 
kommun och beredningen kan ses som en del i att fullgöra åtagandet.  
 
Sammanträdesfrekvens fastställs av jämställdhetsberedningen, dock max 6 gånger per år. 
Fastställda ersättningsnivåer gäller.  
 
Nationella jämställdhetsmål 
 
Det nationella övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Målet beslutades utifrån propositionen 2005/06:155. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 155 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
För att uppnå det övergripande målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål: 
 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. En jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet 
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhets-
politiska målen. Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhetsarbete som även är 
antagen i Ljusdals kommun. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 
verksamhetens alla delar, beslut och processer. Det betyder också att jämställdhetsarbetet ska 
vara integrerat i ordinarie verksamhet och inte något sidoordnat.  
 
CEMR-deklaration för jämställdhet 
 
Ljusdals kommun undertecknade Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män i 
mars 2010, som är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation (CEMR). Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument 
för arbetet med jämställdhet. I korthet går deklarationen ut på att undertecknare ska arbeta 
med jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen 
har.  
 
Vid undertecknandet åtog sig kommunen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där 
prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare 
förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom 
sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. 
Handlingsplanen kan ses som en del av verksamheternas verksamhetsplanering där 
jämställdhetsfrågorna ska integreras. Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män 
är en central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete. Dess grundläggande sex 
principer och trettio artiklar utgör riktlinjer och fungerar som ett verktyg i arbetet med 
jämställdhet.  

 
Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun 
 
I utbildningsförvaltningen har arbetet med att jämställdhetsintegrera förskolor och skolor 
pågått sedan 2012. Tidigare har jämställdhetsarbete bedrivits i projektform inom utbildnings-
förvaltningen. Omsorgsförvaltningen har även de haft projekt i syfte att jämställdhetsintegrera 
delar av verksamheten, på Beroendecentrum började arbetet med att jämställdhetsintegrera 
verksamheten 2012 och jämställdhetsstrategerna i kommunen var delaktiga i 
värdegrundsarbetet inom omsorgsförvaltningen.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 155 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Beredningens placering 
 
Enligt det politiska förslaget ska jämställdhetsberedningen vara direkt underställd 
kommunfullmäktige. Att jämställdhetsberedningen placeras under kommunfullmäktige kan 
antas visa vilken dignitet beredning ska ha då beredningar/utskott vanligtvis är placerade 
beredningar/utskott under kommunstyrelsen.  
 
Jämställdhetsberedningens uppdrag 
 
I förslag till reglemente för jämställdhetsberedningen, har beredningen till uppdrag att 
 

1. Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

2. Utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen 
3. Öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika 

politikområden 
 
Vidare ska beredningen följa utvecklingen av arbetet med CEMR i kommunen och kan 
efterfråga hur nämnderna beaktar CEMR i verksamheterna. Dialogmöten med nämnder och 
verksamheter är en förutsättning för beredningens uppdrag. Beredningen får begära in de 
upplysningar och de yttranden från kommunens nämnder och verksamheter som den behöver 
för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
Förutsättningar  
 
Jämställdhetsberedningens reglemente är en ram för beredningens arbete.  
 
Jämställdhetsberedningens uppdrag fokuserar främst på jämställdhetsintegrering för 
invånarna i kommunen för att höja servicenivån för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det 
inre arbetet, kommunen som arbetsgivare drivs av mål och åtgärder i jämställdhetsplanen.  
 
Ett strategidokument tas fram som styrdokument för jämställdhetsberedningen.  
 
Tillgänglighet 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2014 föreslogs att tillgänglighetsfrågor 
skulle ingå i en jämställdhetsberedning. Önskvärt vore att beredningar genomfördes utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Då 
kön är den diskrimineringsgrund som skär genom alla diskrimineringsgrunder bör en 
jämställdhetsberedning prioriteras. Framåt kan möjligheten att lägga till flera 
diskrimineringsgrunder i beredningens arbete som t.ex. tillgänglighet övervägas.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 155 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 maj 2015  
Förslag till reglemente 17 april 2015  
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015, § 29 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014, § 262 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 283 
Valberedningens protokoll 25 november 2014, § 4 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 november 2014  
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Jaana Hertzman (C) och Stina Michelson (S): 
Bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0378/13 
 
§ 156 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet i syfte att göra en översyn av 

den begränsade talartiden. 
 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014 att anta ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade också att ge presidiet och gruppledarna i 
uppdrag att inom fyra månader återkomma med ytterligare förändringar och preciseringar. 
 
Presidiet har presenterat förändringar för gruppledarna. Vid tre tillfällen har frågan diskuterats 
på gruppledarträffar. Förslag till förändringar har även remitterats till partigrupperna som i 
huvudsak är positiva till förslaget. 
 
Det nya förslaget innebär bland annat att inlägg begränsas till högst fem minuter. Förslaget 
innehåller också förändringar vad gäller repliker, interpellationer, frågor och allmänhetens 
frågestund. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 76 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 28 april 2015 
Förslag; Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 28 april 2015 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Kommunfullmäktiges möten ska avslutas senast kl 22:00.  
 
Motioner ska besvaras inom ett år. 
 
Den nuvarande skrivningen på allmänhetens frågestund ska kvarstå. 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch.   
 
Örjan Fridner (S): I första hand ska ärendet återremitteras i syfte att göra en översyn av den 
begränsade talartiden.  
 
I andra hand ska talartiden i paragraf 25 ändras till sju minuters inlägg. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
  
 Diarienummer 
   KS 0378/13 
 
§ 156 forts.  
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 157 
 
Information om timmerterminal 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen och Nicklas Bremefors, 
ekonomichef informerar om timmerterminalen. 
 
Virkesomlastning vid bangården har förekommit sedan 1988. Problemen med den nuvarande 
verksamheten är otillräcklig kapacitet bland annat avseende lagringsytor och tåglängd. Det 
finns ingen möjlighet till annan hantering än omlastning, det är dålig samordning mellan 
aktörer och problem med buller, damm, ljus, vibrationer, insekter och nedsmutsning. 
Dessutom blir det skador på det kommunala vägnätet och trafikproblem (som mest 
transporteras 650 000 kubikmeter på 10 000 fordon per år). Omlastningen hindrar också 
annan markanvändning. 
 
Trafikverket hävdar riksintresse, men uppfyller inte kravet på konkurrensneutralitet. 
Trafikverket och kommunen har olika uppfattningar om riksintressets status. Miljöenheten har 
beslutat om villkor för buller med mera enligt Miljöbalken, Omlastningen saknar bygglov, 
vilket är villkor för upplag. Säkerheten bedöms otillräcklig och ansvaret åvilar formellt i 
första hand verksamhetsutövaren, men kan också komma att gälla upplåtaren. 
Mätstationen är provisorisk och belägen på kommunens mark, här finns ett ettårigt avtal med 
sex månaders uppsägningstid. 
 
I arbetet för att hitta en ny plats för omlastning har ett 20-tal platser undersökts. Förstudier 
och utredningar har genomförts på flera platser.  
 
Ljusdals kommun driver nu med region Gävleborg och fyra stora aktörer en utredning av 
olika alternativ vid Böle och här medverkar också Trafikverket. Projekts syfte är att mer 
detaljerat utreda infrastrukturen kring Böle. Målet är en rationell och samlad lösning gällande 
transporter och hantering av skogsråvara samt effektivt utnyttjande av järnvägstrafik. Böle 
ingår också delvis i Trafikverkets åtgärdsvalstudie för ny förbifart Ljusdal. En åtgärds-
valstudie ska vara underlag för beslut om detaljplan och byggnationer. 
 
I Böle finns tre alternativ: 
• Ett terminalspår med tvåterminalytor utan överlämningsbangård 
• Som ovanstående med överlämningsbangård 
• Två terminalspår med överlämningsbangård 
 
Kostnaden beräknas till 60, 90 respektive 110 miljoner kronor. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 
§ 157 forts.  
 
Information om timmerterminal 
 
Platsen med anslutningsväg till väg 84 har hanterats inom Trafikverkets åtgärdsvalstudie för 
Ljusdal. 
 
De alternativ för timmerterminal som finns idag är: 
Böle: Företagen är i huvudsak positiva. Trafikverket och regionen är engagerade. 

Kostnaden kan motiveras av samhälls- och företagsekonomisk nytta. Ytor och läge 
begränsar expansionsmöjlighet och möjlighet till biobränslehantering. 

Bränta: Inget formellt beslut om att frågan ska drivas och förutsättningarna för detta. Bästa 
alternativet ur vägtransport- och markhänseende. Hög kostnad för byggande och 
tillkommande driftskostnad för cirka 5 km järnväg jämfört med övriga alternativ. 

Kläppa: Beslut om detaljplaneläggning men arbetet har inte påbörjats. Svårighet att få till två 
terminaldelar (Trätåg och öppen terminal) p g a läge och markförhållanden.. 

Skästra: Beslut om detaljplaneläggning men arbettet har inte påbörjats. Sveaskog förfogar över 
marken och kapaciteten är begränsad. 

Ede: Begränsad yta och tidigare opinion mot detaljplan för omlastning inom området. Har 
varit aktuellt som tillfälligt alternativ med förutsättningen att permanent terminal 
skulle byggas i Bränta eller Tegeltjär. 

 
Samtliga alternativ kräver minst detaljplaneläggning. 
 
På Trafikverkets hemsida finns verkets definition på riksintresse och allmänna intressen enligt 
3 kap 8 § miljöbalken. 
 
”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
 
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna”. 
 
Schablonmässigt beräknade kostnader för kommunens insatser 1988-2015 
 

• Arbetstid 200 000 kronor per år (undersökningar, förstudie, planprogram, detaljplan, 
div möten mm), summa 3,4 miljoner kronor  

• Inlösen av fastigheter 790 000 kronor 
• Del av externa kostander för utredningar (förstudie mm) 400 000 kronor 

 
Summa 4,59 miljoner kronor 

 
 
Beslutsexpediering  
Akt  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0603/11 
 
§ 158 
 
Information om bredband 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Per Eriksson från Ljusnet AB informerar om bredbandsutbyggnaden i kommunen: 
 
Bredbandsstrategi 
 
Mål för Ljusdal 
2020 ska 90 % av alla hushåll och 95 % av alla företag ha tillgång till 100 Mbit/s. 
Ingen annan teknik än fiber klarar detta. 
 
Genomförda projekt 2010-2015 
- Järvsö och Färila: 5 Mkr från Tillväxtverket 

- Fem byprojekt: 9,5 Mkr från Jordbruksverket, Post- och telestyrelse & Tillväxtverket 

- Ljusdals tätort: Inga bidrag 

- Tätorter/småorter: 2,5 Mkr från kommunen 

- Total investering hittills: 58 Mkr + 12 Mkr 

 
Status för hushåll 
- Tillgång till fiber: 52% (PTS 40%) 
- Anslutningsgrad villor: 70% 
- Fiber byggt till 71% i slutet av 2015 
 
Planering 2016 – 2018 
 
Kvar att ansluta: 
- Ljusdalshem 
- Övriga fastighetsägare 
 
Kvar att bygga: 
- Los tätort  
- Fyra småorter  
- Landsbygd  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0603/11 
 
§ 158 forts.  
 
Information om bredband 
 
Tillväxtverket 2016 - 2018 
- 100 Mkr i bidrag i länet 

- 50% i bidrag 

- 11,3 Mkr till Ljusdal  

- Fiber fram till orter med företag 

 

Jordbruksverket 2016 - 2020 
- Fiber fram till fastigheter i byarna 
- 84 Mkr i bidrag i länet, 62% fördelat 
- Upp till 60% i bidrag 
- Ingen kommunfördelning, behov 20 Mkr 
- Prioritering baseras på hushåll 
- 60 bymöten, 60 kontaktpersoner 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0603/11 
 
§ 159 
 
Regional fördelningsmodell av bidrag från Tillväxtverket för 
bredbandsutbyggnad 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till fördelning av bidrag för bredbandsutbyggnad från Tillväxtverket  
 där 11,3% av resurserna tilldelas Ljusdals kommun godkänns. 
 
Ärendet 
 
Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till fördelningsmodell för de 
strukturfondsmedel regionen har möjlighet att ansöka om från Tillväxtverket 
gällande bredbandsutbyggnad. Modellen utgår från kommunernas geografiska 
storlek och fysiska förutsättning, antal invånare med mera. Det är dock ej enbart 
en matematisk beräkning som gjorts utan modellen har även vägts av i ett 
rimlighetsperspektiv. 
 
Regionen ska ha inkommit till verket i månadsskiftet augusti/september med 
ansökan. Jämfört med tidigare modeller som tillämpats har vår kommun någon 
marginell minskning, ca 0,3%.  
 
Bedömning 
 
Fördelningsmodellen ger kommunen ett bra och rimligt utfall, det torde därför 
vara rimligt att godkänna regionens förslag. 
 
Ärendet har kommunicerats med kommunens handläggare Per Eriksson, Ljusnet 
AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 19 maj 2015 
Region Gävleborg, Förslag till fördelningsmodell 18 maj 2015 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Bifall till kommunchefens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Region Gävleborg 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 160 
 
Revidering av reglemente för kommunens revisorer gällande antal 
revisorer 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Paragraf 1 i Reglemente för kommunens revisorer revideras enligt följande: 
  
Kommunen har sju revisorer. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014, § 213 att revidera reglementet för 
revisorerna innebärande att antalet revisorer minskade från sju till fem. 
 
Revisorerna har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium påtalat att det nya reglementet, 
i kombination med att kommunfullmäktige har valt två revisorer som är undantagna för 
granskning av omsorgsnämndens verksamhet, innebär att revisionens uppdrag gjorts omöjligt 
att utföra till fullo. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunens verksamheter granskas av minst fem revisorer. 
Eftersom två av de fem revisorerna har undantag för granskning av omsorgsnämndens 
verksamheter följs inte lagstiftningen. 
 
Frågan har diskuterats bland gruppledarna. Kommunfullmäktiges ordförande har 
uppfattningen att antalet revisorer ska utökas till sju. Kommunledningskontoret föreslår därför 
att reglementet ändras och att antalet revisorer ska vara sju. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 77 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 28 april 2015 
Förslag till reglemente för kommunens revisorer 28 april 2015 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0466/14 
 
§ 161 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för området mellan 
järnvägen och Industrivägen i Järvsö, Öster-Skästra 24:7 med flera 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

 
 

Sammanfattning  
 
Detaljplanens syfte är att ersätta nuvarande markanvändning ”Järnvägsändamål” med lämplig 
markanvändning som speglar de reella förhållandena i området. Utöver detta är syftet också 
att reservera mark för framtida gång- och cykelförbindelse under spårområdet vid Järvsö 
station. Detaljplanen bedöms förenlig med fördjupad översiktsplan för Järvsö. 
 
För kommunen som markägare innebär planförslaget följande konsekvenser: 
 
Del av Öster-Skästra 24:2 och del av Öje 9:75 som utgör Industrivägen planläggs som 
lokalgata med kommunen som huvudman. Fastigheten Öster-Skästra 24:9 planläggs som 
allmän plats för parkering och gång- och cykeltunnel med kommunen som huvudman. 
 
Del av Öje 6:50 och Järvsö Kyrkby S:6 planläggs som huvudgata med kommunen som 
huvudman. Väghållning sköts av Trafikverket då gatan utgör länsväg. 
 
I samtliga ovan nämnda fall ger detaljplanen kommunen rätt att lösa in mark och markägaren 
rätt att kräva att kommunen gör så. 
 
En liten del av kommunens fastighet Öje 28:1 planläggs också som huvudgata. 
 
Plangenomförandet kommer således att medföra kommunala kostnader för fastighetsinlösen 
och fastighetsbildning. Storleken av dessa kostnader är svår att bedöma i nuläget och medel 
kommer att äskas i anslutning till beslut om inlösen.. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 74 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 28 april 2015 
Samrådshandlingar 24 april 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0462/14 
 
§ 162 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Ramsjö skola  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Tidigare detaljplan för Ramsjö skola anger området som tomt för allmänt 
ändamål, vilket ger ytterst begränsade möjligheter för ny användning av skolan. 
 
Samrådsförslaget ger ett brett spektra av användningsområden såsom 
centrumverksamheter, handel, kontor, besöksanläggning och skola på fastigheten 
Ramsjö 9:42.  
 
På den mindre fastigheten Ramsjö 10:8 ges utöver ovan nämnda 
användningsområden även möjlighet till användning för bostadsändamål. Marken 
kan antingen tillföras angränsande bostadsfastigheter eller fungera som egen 
bostadsfastighet.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 73 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 28 april 2015 
Samrådshandlingar 25 april 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0471/07 
 
§ 163 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Letsbo 3:17 i 
Nore/Ljusdal "Bostäder i före detta kraftledningsgatan" 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
Sammanfattning  
 
Dåvarande samhällbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2007, § 154 i uppdrag av 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder i den före detta lednings-
gatan i Nore, Ljusdal. Detta skulle enligt samma beslut ske på sökandens bekostnad. Ett 
utkast till planförslag har upprättats, men med anledning av vad som redogörs för nedan har 
det inte varit möjligt att fortsätta driva arbetet framåt. 
 
Inom cirka 50 meter från föreslagen bebyggelse finns ett större område med industrimark där 
verksamheter som kan bidra till störningar så som buller, utsläpp med mera kan etablera sig. 
Från förvaltningens sida är det ett krav att exploatören visar på hur potentiellt buller kan 
komma att påverka bostäderna.  I närheten finns även indikationer på att markföroreningar 
kan förekomma. Det går inte att utesluta att dessa kan ha spridit sig till planområdet. En 
undersökning av marken bör därför göras innan det med säkerhet går att säga om marken är 
lämplig för bostäder. Även en geoteknisk riskutredning bedöms som angelägen att utföra 
eftersom marken har förutsättningar för ras och skred. 
 
Det åligger exploatören att genomföra samtliga av de undersökningar som kommunen 
bedömer behövs. Exploatören har informerats om att det finns behov av att belysa dessa 
frågor närmare. Exploatören har dock inte meddelat om denna avser göra detta.  
 
Ur förvaltningens synvinkel vore det bättre att, om fler tomter med byggbar bostadsmark ska 
tas fram i området, börja med att ersätta den närbelägna industrimarken med en annan mer 
lämplig markanvändning som inte medverkar till att sprida störningar.  Då inget svar 
inkommit från exploatören och lång tid har förflutit sedan ansökan inkom anser förvaltningen 
att det inte finns någon annan möjlighet än att föreslå att planuppdraget återtas. Om förnyat 
intresse från exploatör skulle uppstå finns alltid möjligheten för denne att göra en ny ansökan 
för att få föreslagen bebyggelse prövad på nytt. 
 
Exploatören har den 4 maj 2015 meddelat att han inte längre önskar gå vidare med planen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 88 
Meddelande från exploatören 4 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2015 
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0448/14 
 
§ 164 
 
Beslut om antagande av upphävande av del av byggnadsplan för Norr 
Kyrkbyn 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Upphävande av del av byggnadsplan för Norr Kyrkbyn antas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Upphävandet syftar till att häva del av tidigare planerad industrimark i byggnadsplan för Norr 
Kyrkbyn från år 1982. Upphävandet sker i linje med fördjupad översiktsplan för Järvsö (FÖP 
Järvsö) där del av gällande byggnadsplan har identifierats som inaktuell med hänsyn till att 
planerat industriområde inte är genomfört och att det är beläget på en sådan plats som inte 
längre kan anses motiverad att ianspråkta för ändamålet med hänsyn till att området omfattas 
av riksintressen, naturvårdsområde och av översvämningsrisk.  Upphävandeområdet är 
beläget inom Kyrkbyängarna/Vågaängarna som i FÖP Järvsö är redovisat som grönområde.   
 
Upphävandeområdet är beläget öster om järnvägen och Kyrkbyvägen, cirka 500 meter 
nordost om Järvsö tätort.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 87 
Antagandehandlingar 28 april 2015 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0452/14 
 
§ 165 
 
Beslut om antagande av detaljplan för parkering på del av Öje 11:21 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Detaljplan för parkering, del av Öje 11:21 antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att planlägga en yta för parkering samt att reservera mark för en 
förlängning av gång- och cykelvägen längs med Vallmovägen. Ett 40- tal parkeringsplatser 
kan inrymmas. Kommunen är markägare. Detaljplanen har upprättats efter fördjupad 
översiktsplan för Järvsö. FÖP Järvsö utpekar området som utredningsområde för parkering 
med bakgrund i att behovet av parkeringsplatser bedöms öka och att ytterligare p-platser 
skulle vara till gagn för besökare och öka tillgängligheten i området.  Planområdet är beläget 
mellan södra skidliften vid Öjeberget och Vallmovägens kurva.     
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 86 
Antagandehandlingar 23 april 2015 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 166 
 
Kommunala badplatser 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 19 augusti 2014, § 137 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att utreda antalet badplatser i kommunen samt kostnaden för dessa. 
Samtidigt fick folkparksgruppen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på upprustning och 
skötsel av Folkparksbadet. 
 
Redovisning av de fem kommundelsbaden samt uppskattad kostnad 
 
Enligt tidigare beslut finns det fem kommunala badplatser i kommunen. En badplats i varje 
kommundel enligt följande; Norebadet i Ljusdal, Sånghussjön i Färila, Kyrkbyvågen i Järvsö, 
Dåasen i Los och Kvarnsjön i Ramsjö.  
 
Baden i Ljusdal och Ramsjö sköts i kommunal regi de övriga är utlagda på föreningsdrift för 
själva skötseln och tillsyn under badsäsongen. 
 
Normalt pågår badsäsongen på utomhusbaden från och med vecka 25 till och med vecka 35, 
tio veckor från juni till och med augusti. Iläggning och upptagning av bryggor sköts av 
kommunen på samtliga bad utom i Los samt att kommunen svarar för att det på alla 
badplatser sker en säkerhetsbesiktning av botten när bryggorna läggs i varje år. Det är 
sportdykarklubben som genomför detta och de ställer även upp när det förekommit 
vandalisering på baden.    
 
För att redovisa kostnaderna för dessa badplatser har förvaltningen räknat på en schablon 
beräknad på de senaste fyra åren. Då har inte merkostnaderna för förstörelse och sabotage 
tagits med och inte heller det på senare år uppkomna problemet med nedsmutsning av 
badplatserna från gäss och måsar som blivit ett jätteproblem på framförallt badet i Järvsö, 
vilket medfört stora arbetsinsatser och merkostnader 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 166 forts.  
 
Kommunala badplatser 
 
(Normal badsäsong) 
Dykning och rensning fem badplatser  5 000 
Städning och förberedelser av tre badplatser; Nore 24 tim 3 man 25 400  
kronor, Järvsö 8 tim 3 man 8 400 kronor Färila 8 tim 3 man 8 400 kronor 
Städning och förberedelser Ramsjö Kvarnsjön 8 tim 1 man o traktor  
5 240 kronor   52 440   
I och upptagning av bryggor/badplats 3 man 5 tim 10 500 kronor +  
1 man o traktor 19 650 kronor 30 150 
Skötselbidrag till 3 föreningar; Sånghussjön, Dåasen o Kyrkbyvågen `a 10 000   
kronor  30 000 
Gräsklippning Kyrkbyvågen och Noresand  40 000 
Skötsel o tillsyn Noresand och Kvarnsjön 122 500 
Kapitaltjänst på de 5 kommundelsbaden 80 000 kronor  80 000 
Renhållningsavgifter, Arrenden, förbrukningsmaterial, papper mm, väghyvel- 
tjänster inklusive dammbindningsmedel och livräddningsutrustning 125 000 
Underhåll badhytter. Dass mm. 30 000   
Summa 515 090 
Badplatsen på Östernäs ingår ännu inte i fritidsenhetens skötselansvar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 93 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 137 
Skrivelse från Yvonne Oscarsson (V) och Leif Persson (S) gällande Folkparksbadet och antal 
bad i kommunal regi 11 augusti 11 augusti 2014 
 
     
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 167 
 
Kallbadhuset och Folkparksbadet, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 augusti 2014, § 137 att ge 
Folkparksgruppen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på upprustning och 
skötsel av Folkparksbadet. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att kallbadhuset är mycket nedgånget 
och att det är mycket som måste åtgärdas. 
 
• Byte av spånskivegolv 
• Lagning av trasiga väggar, dörrar och fönster 
• 2 nya dörrar 
• Målning in- och utvändigt 
• Byte av trall och räcken utvändigt 
• Byte av trasiga glasrutor 
• Flytbrygga 5,5 meter och landgång 3 meter 
• Ny trapp 
 
Skulle det visa sig att golvåsar och eller andra stomdelar är ruttna blir det ännu 
mer som måste åtgärdas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 95 
 
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag att 
informationen till protokollet.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0431/14 
 
§ 168 
 
Revidering av reglemente för kommunalt vägbidrag 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De reviderade reglerna för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av 

enskilda vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals kommun 
antas. 

 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gav den 9 december 2014, § 198 samhällsut-
vecklingsutskottet i uppdrag att revidera reglementet för kommunalt vägbidrag. 
Gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2001, § 41 
och är i behov av en översyn menar samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu gjort förslag på nytt reviderat 
reglemente och föreslår att det antas. De ändringar som gjorts är främst 
omformuleringar, förenklingar och förtydliganden och ändra inte nivåer och 
belopp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 84 
Reviderat reglemente 30 april 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014 
Nu gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 26 februari 2001, § 41 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0224/14 
 
§ 169 
 
Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Regelverket gällande rätt till heltid godkänns enligt nedan: 
 

1. Från och med den 1 januari 2016 ska tillsvidareanställda arbetstagare i Ljusdals 
kommun som har en deltidsanställning erbjudas möjlighet att utöka sin 
sysselsättningsgrad till heltid.  

 
2. Huvudprincipen är att den utökade sysselsättningsgraden gäller tillsvidare. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om annan tid för utökning om 
särskilda skäl finns för det. 

 
3. Införandet av möjlighet till utökad sysselsättningsgrad innebär att all personal, 

oavsett nuvarande anställning, kan beröras av verksamhetsanpassningar. 
 
4. Arbetsgivaren ska senast sex månader efter ansökan bereda arbetstagaren den 

utökade sysselsättningsgraden.  
 
5. En förutsättning för arbetsgivarens erbjudande om utökad sysselsättningsgrad är att 

anställda kan komma att fullgöra del av sin arbetstid på andra arbetsställen inom 
kommunen, genom pool- och kombinationstjänster eller genom alternativa 
schemalösningar i syfte att möjliggöra utökad sysselsättningsgrad. 

 
6. För medarbetare som är frånvarande från arbetet på grund av tjänstledighet, sjukdom 

eller har delpension aktualiseras eventuell utökning av sysselsättningsgrad vid 
återgång till arbete på ordinarie sysselsättningsgrad. 

 
7. Respektive förvaltning ansvarar för att skapa praktiska tillämpningar med 

utgångspunkt i det gemensamma regelverket för att möjliggöra och administrera 
utökad sysselsättningsgrad för sina anställda. Tillämpningarna ska möjliggöra 
utökning av sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens specifika förutsättningar och 
behov.  

 
2. Uppföljning ska ske i oktober 2015 och mars 2016 innehållande hur många som ansökt 

och hur många ansökningar som kunnat verkställas samt hur många som sökt utökning 
till 100 procent (eller någon annan tjänstgöringsgrad). 

 
3. I augusti 2016 ska en utvärdering presenteras innehållande samma som i uppföljningarna, 

men också ekonomiskt utfall samt en utvärdering av vad som gått bra och mindre bra. 
 
 
 
   

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0224/14 
 
§ 169 forts.  
 
Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 145 att kommunens deltidsanställda 
från årsskiftet 2015/2016 ska ha möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid. Beslutet 
innefattade ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ett regelverk för rätten till heltid.    
 
Personalenheten presenterar förslag till regelverk och föreslår att detta antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 70 
Konsekvensanalys utifrån föreslagen förändring av regelverk för utökad sysselsättningsgrad 1 
april 2015 
Personalenhetens skrivelse 2 februari 2014 
Förslag till regelverk gällande möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för kommunens 
anställda 2 februari 2014 
Kommunfullmäktiges beslut 29 september 2014, § 145 
 
Yrkanden 
 
Benny Bergström (SD), Yvonne Oscarsson (V) och Jaana Hertzman (C): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Benny Bergströms m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunledningskontoret för verkställande 
Balanslista klk 
Samtliga förvaltningar 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0152/15 
 
§ 170 
 
Antagande av handlingsplan utifrån lönekartläggning för Ljusdals 
kommun 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Handlingsplanen för lönekartläggning 2015 antas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sammanfattning 
 
Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen genomförs vart tredje år. Syftet 
med kartläggningen är att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete. Om osakliga löneskillnader upptäcks 
när lönekartläggning genomförs ska dessa rättas till under kommande 
treårsperiod. 
 
Föreliggande lönekartläggningsunderlag avser 2014 års lönenivåer. Denna 
lönekartläggning gäller 2015-2017. Med idag gällande lagstiftning ska en ny 
lönekartläggning genomföras 2018.  
 
Utifrån resultatet av lönekartläggningen 2015 i Ljusdals kommun föreslås en 
satsning på enhetschefer inom omsorgen. Denna kvinnodominerade grupp har 
utifrån yrkesvärderingen halkat efter enhetschefsgruppen, kommunövergripande, 
som är mansdominerad.  
 
Beslutsunderlag  
 
Personalutskottets protokoll 5 maj 2015, § 69 
Personalenhetens förslag till beslut  
Lönekartläggning med handlingsplan 2015  
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till personalutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer propositionsordning om bifall eller avslag till  
Yvonne Oscarssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunledningskontoret för verkställande 
Balanslista klk 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 
 Diarienummer 
     
 
§ 171 
 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan 
vattenvårdsförbund 2015-2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Björn Mårtensson (S) väljs till ledamot i styrelsen för Ljusnan- Voxnan  
 vattenvårdsförbund.  
 
2.  Jonny Mill (SRD) väljs till ersättare i styrelsen för Ljusnan- Voxnan  
 vattenvårdsförbund.  
 
Sammanfattning 
 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 
ska ske. 
 
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 15 maj 2015 att Björn Mårtensson 
(S) väljs till ledamot och att Jonny Mill (SRD) väljs till ersättare.  
 
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S): Bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusnan Voxnan vattenvårdsförbund 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0351/14 
 
§ 172 
 
Val av revisor för Musik i Ljusdal 2015-2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Barbro Keijzer (MP) väljs till revisor i Musik i Ljusdal. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska välja en revisor för Musik i Ljusdal 2015-2018. 
 
Revisorerna har föreslagit att Barbro Keijzer (MP) väljs till revisor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Musik i Ljusdal 
Barbro Keijzer 
Förtroendemannaregister 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 173 
 
Delegeringsärenden 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 54-56 från 
kommunledningskontoret.  
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 174 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• AB Ljusdals Servicehus 21 april 2015  
• Bolagsstämma AB Ljusdalshem 21 april 2015 
• AB Ljusdalshem 29 april 2015 
• Samordningsförbund Gävleborg 24 april 2015 

 
 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 175 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Handlingen noteras till protokollet 

 
 

Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Slutrapport gällande avslutat turismprojekt, ”Järvsö Hållbar Destination, 

etapp 1 KS 0218/12 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2015-05-28 
 Diarienummer 
   KS 0126/15 
 
§ 176 
 
Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008 ska redovisning av kontot kommun-
styrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. 
 
Redovisning t o m 7 maj 2015 visar att det finns 1 446 000 kronor (avsatt budget  
1 900 000 kronor) kvar på kontot. 
 
I kommunstyrelsens investeringsutrymme (avsatt budget 3 000 000 kronor) finns 
3 000 000 kronor kvar på kontot. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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