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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 31 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Lantmäteriet har planer på att lägga ned sitt lokalkontor i Ljusdal. 
Kommunen har därför skickat skrivelser om detta till flera olika instanser. 
Svar har nu kommit från Socialdepartementet och Lantmäteriverket. 
Socialdepartementet skriver i sitt svar att detta är något som 
Lantmäteriverket själv fattar beslut om. Svaret från Lantmäteriverkets 
generaldirektör säger i stort sett att det finns ett krav från staten att 
rationalisera verksamheten. Kommunstyrelsens beredning beslutade därför 
på sitt senaste möte om att kommunen ska tillskriva Lantmäteriverket för 
att begära en överläggning med Lantmäteriverket. 

• En delrapport från Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet 
i kommunen har kommit. Slutrapport kommer i maj månad. Riktvärdet 
enligt Svenskt Näringsliv är 3,0. Ljusdal har gjort vissa framsteg från 
fjolårets 2,7 till årets 2,8. Av ca 1 300 företag deltog 89 i årets 
undersökning. 

• Dialogmötena om Visionen har inletts. Kommunchefen ställer en fråga om 
hur kommunstyrelsen vill vara delaktiga. 

• Vår vänort Assens kommer på besök 20-22 maj. Avsikten är att ett 
samarbetsavtal ska tecknas mellan kommunerna. 

 
Lars Molin (M) ställer en fråga om sekretessen inom handelsområde Östernäs och 
om några ytterligare politiker har blivit informerade. Kommunchefen svarar att 
kommunstyrelsens presidium måste vara långt mer informerade i frågan och 
hoppas att han får stöd för detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-02-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
   KS 0050/14 
 
§ 32 
 
Information om rapport om enhetschefernas arbetssituation i 
omsorgsförvaltningen, Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att utifrån utredarens sammanfattning lämna  
 förslag på prioriterade åtgärder till personalutskottet för vidare beslut under 
 våren 2014.  
 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse har under 2013 inkommit från enhetscheferna inom äldreomsorg 
samt stöd och omsorg. I skrivelsen redogörs för en träff med enhetschefer 
angående arbetsmiljön.  Enhetscheferna upplever en mängd stressrelaterade 
symtom och hög personalomsättning, främst inom stöd och omsorg. Förvalt-
ningschef Marita Wikström har svarat på enhetschefernas skrivelse. 
 
Under hösten gavs uppdrag till förre socialchefen Leopold Stoltz att kartlägga 
behov och resurser inom omsorgsförvaltningen med fokus på samarbete samt att 
kartlägga enhetschefernas arbetsmiljö. Uppdragets mål var att ge förslag på 
lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.  
 
Inför omsorgsnämnden redogjorde utredaren för de teorier och ingångar han 
arbetat utifrån, bland annat Kasam, känslan av sammanhang.  
 
En sammanfattning av hur Leopold Stoltz ser på situationen för enhetscheferna 
inom omsorgsförvaltningen:  
• Omfattning och ansvar är för stort för ett flertal chefer. 
• Det chefs- administrativa stödet har minskat och är för litet. 
• Avsaknaden av en administrativ chef leder till suboptimering. 
• Kraven på dokumentation har ökat. 
• Antalet verksamhetschefer per chef påverkar chefens möjligheter. 
• Antalet anställda per chef påverkar chefens möjligheter. 
• Ständiga besparingar. 
• Det finns en brist på helhetstänk/konsekvensanalyser/långsiktighet. 
 
Det är enligt Leopold Stoltz framförallt flera års nedskärningar som lett till den 
situation som råder för enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen i nuläget. 
Många har tappat hanterbarheten och känner hopplöshet.  
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Det behövs framförallt fler assistenter till cheferna som i sin tur behöver en 
administrativ chef. Då finns förutsättningar för cheferna att vara bra ledare vilket 
det finns ett behov av. 
 
1 Varje chef ska ha tillgång till upp till 50 procent chefsstöd/administratör per 

35 anställda årsarbetare. 
2 Administratören ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag. 
3 Att chef/verksamhetsstödet förstärks till ca 2,5 årsarbetare (+2,0 årsarbetare) 

för stöd och omsorg och för äldreomsorg till cirka 6,5 årsarbetare (+2,0 
årsarbetare). 

4 Bilda en gemensam administrativ enhet med en administrativ chef. Tjänsten 
som stabschef är tillika biträdande förvaltningschef. 

5 Flytta ”icke chefsspecifika” arbetsuppgifter till chefsstödet. 
6 Inför Reform- och projektstopp. 
7 Slå samman medarbetar- och lönesamtal till ett samtal. 
8 Avhandla mer chefsfrågor på chefsträffarna. 
9 Teamutveckling inom stöd och omsorg och äldreomsorgen. 
10 Teamutbildning med omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. 
11 Renodla och samla kompetensen till plan 3. 
12 Stöd och omsorg med tillhörande assistenter, som är en utförarenhet, flyttas 

till en annan gemensam lokal utanför kommunhuset. 
13 Att stöd och omsorgs organisation renodlas och specialiseras i 1) 

Gruppbostäder 2) Personliga assistenter 3) Socialpsykiatrin. 
14 Underlätta rapportering till försäkringskassan angående personlig assistans. 
15 Utbilda någon/några baspersonal att ta hand om utbildning av Intraphone, 

Besched, Tes, datorer, telefoner osv. 
16 Ställ krav på medarbetarna att de ska använda de administrativa hjälpmedel 

som finns.  
17 Verksamhetsutvecklaren ansvarar för gemensamma utvecklingsfrågor för 

äldreomsorg och stöd och omsorg. Underställd administrativa chefen. 
18 Förändra ekonomernas uppdrag till att få mer controller inriktning. 
19 Alltid upprätta genomförandeplaner. Tänka i helheter och systematiskt. 
20 Utveckla cheferna till ledare och arbetsgivare. Individuell utbildning. 
21 Ge baspersonalen tillgång till personlig utveckling och handledning. 
22 Utred human resources/personaladministrativa funktionen gentemot 

omsorgsförvaltningen. 
23 Utred IT:s funktion gentemot omsorgsförvaltningen. 
24 Utred nattpatrullens och hemsjukvårdens organisation samt samarbete med 

biståndshandläggningen. 
25 Utvärdera biståndshandläggarenheten och handläggningens kvalitet. 
26 Utvärdera hemtjänstens resursutnyttjande. 
27 Utvärdera bemanningsenheten. 
 
Omsorgsnämnden fick information om rapporten 23 januari 2014, § 12 och 
skickade protokollet och rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 23 januari 2014, § 12 
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Rapport om chefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen januari 2014  
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Ulf Nyman (C), Lars Björkbom (KD), 
Marie-Louise Hellström (M), Karin Jansson (MP), Leif Hansen (SRD), Harald 
Noréus (FP) och Jonny Mill (SRD): Kommunchefen får i uppdrag att utifrån 
utredarens sammanfattning lämna förslag på prioriterade åtgärder till 
personalutskottet för vidare beslut under våren 2014.  
 
 
Ärendet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Helena Brink (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunchefen för verkställande 
Balanslista klk 
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 33 
 
Begäran från Ljusdal Elnät AB om godkännande av delägarskap i 
nybildat regionalt energi- och eldistributionsbolag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen 20 februari för beslut i  
 kommunfullmäktige 24 februari 2014. 
 
 
Sammanfattning  
 
Fortum förväntas avyttra sin eldistributionsverksamhet i Sverige 2014. Det av 
Ljusdals kommun helägda/delägda Ljusdal Elnät AB är intresserat av att till-
sammans med, ett konsortium av parter bestående av bl.a. kommunalt och 
regionalt verksamma energi- och eldistributionsbolag och en eller flera finan-
siella/industriella partner(s) (”Parterna”) åstadkomma en samordning, rationali-
sering och effektivisering av elnäten med stordriftsfördelar och utökad samverkan 
mellan lokala energibolag med ökat lokalt och regionalt ägande – allt i syfte att 
uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 
 
Ljusdal Elnät AB önskar för detta syfte, tillsammans med de övriga Parterna, bli 
delägare i ett nybildat aktiebolag, (”Elnätsbolaget”), för att tillsammans med en 
eller flera budpartners, sannolikt genom ett gemensamägt bolag eller genom ett 
avtalskonsortium (”Budbolaget”) eller liknande förvärvsstruktur söka förvärva 
Fortums Verksamhet. Avsikten är att Parterna genom Budbolaget (eller genom 
liknande struktur) kommer att indirekt förvärva hela Fortums Verksamhet. 
Intentionen är att efter förvärvet dela upp Fortums Verksamhet, varvid den del 
som Parterna erhåller vid en uppdelning i huvudsak avses omfatta lokalnäten i 
Södra Norrland och Dalarna, samt regionnätet i Dalarna/Hälsingland. Den slutliga 
regionala uppdelningen kommer att förhandlas och framgå av en s.k. 
uppdelningskarta.  
 
Ljusdal Elnät AB föreslår därför att: 

1. Kommunen godkänner att Ljusdal Elnät AB beslutar att förvärva 
och/eller teckna aktier samt tillskjuter kapital och att Energibolaget 
därmed kan bli delägare i Elnätsbolaget.  För detta ändamål ska 
Energibolaget använda befintliga egna medel jämte möjlig upplåning för 
investeringen.  

Investeringen får såvitt avser Ljusdal Elnät AB investeringsåtagande inte 
överstiga 200 miljoner kronor. 
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2. Kommunen godkänner att Ljusdal Elnät AB får ingå ett konsortialavtal, 
jämte därtill hörande eller anknutna avtal som kan vara erforderliga 
angående förvärvet, finansieringen, ägandet och styrningen av 
Elnätsbolaget samt uppdelningen av det förvärvda objektet enligt 
huvudsakligen de principer som anges i bilagda Principer för 
Konsortialavtal, Bilaga 1.  

 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut daterat 1 februari 2014  
PM för och emot ett deltagande i uppköpsaffären, Fortums Elnät i Sverige daterat 
4 februari 2014  
Underlag från PwC 20 januari 2014, ”Projekt Faure” 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 34 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet remitteras till kommunfullmäktiges valberedning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny 
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen 
ska kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valet 2014 
och tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag 2014 eller 
senare. Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 
inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 23 januari 2014  
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2013 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 20 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Anne Hamrén (S): 
Ärendet remitteras till valberedningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Valberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0453/13 
 
§ 35 
 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige efter 2014 års allmänna val 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 41.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunallagen ändras från 1 februari 2014. En av förändringarna är en ny 
minsta nivå för fullmäktige i små kommuner. Det minsta tillåtna antalet 
fullmäktigeledamöter sänks från 31 till 21 ledamöter i kommuner med 8 000 eller 
färre röstberättigade invånare. I kommuner med över 8 000 till och med 16 000 
röstberättigade invånare ska antalet vara minst 31. 
 
Ljusdals kommun har idag ca 15 000 röstberättigade invånare, vilket innebär att 
vi med den nya lagstiftningen skulle kunna minska kommunfullmäktige från 
dagens 41 mandat till 31 mandat. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, 
ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela 
landet. För att ett beslut ska kunna träda i kraft under ett valår måste beslutet 
enligt 5 kap. 3 § kommunallagen fattas före utgången av februari månad det året. 
 
Frågan har varit ute på remiss hos partierna i kommunfullmäktige. Tre partier har 
svarat på remissen och alla tre anser att antalet ledamöter även i fortsättningen ska 
vara 41. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 januari 2014 
Remissvar från SRD 2 januari 2014  
Remissvar från MP 17 december 2013  
Remissvar från S 2 december 2013  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Malin Ängerå (S): 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 41. 
 
Propositionsordning 
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Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0033/14 
 
§ 36 
 
Mellankommunal samverkan från 2015, information och diskussion 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Region Gävleborg avvecklas från 1 januari 2015 förs 
huvuddelen av dess verksamhet över till den nya regionkommunen (nuvarande 
landstinget). Viss verksamhet av mellankommunal karaktär överförs inte med 
självklarhet till regionkommunen. Sådan skulle istället kunna drivas som 
samarbete mellan kommuner och/eller kommuner och landsting. 
(Se bilaga med information från Region Gävleborg om olika samverkansformer.) 
 
De verksamheter som skulle kunna vara aktuella för mellankommunal verksamhet 
har identifierats som: 
 

• Hjälpmedelsverksamheten 
• GävleDala Energikontor 
• FoU Välfärd- Gävle 
• Utbildningsverksamheten- Ljusdal 
• IT-frågor 
• HelGe-biblioteken 
• Central Sweden Bryssel 
• Nätverk, intressebevakning och gemensamma frågor 

 
Kommunchefen föredra ärendet och inleder en diskussion för att inför KS-info 
den 20 februari ha formulerat ett svar att sända till landstinget. Gävle kommun har 
åtagit sig att sammanställa svar från länets kommuner. 
 
Bedömning 
 
Gävle kommun har bifogat dess uppfattningar om hur de respektive 
verksamheterna ska hanteras. Det är rimligt att i huvudsak ansluta sig till dessa. 
Vad gäller utbildningsverksamheten i Ljusdal föreslår kommunchefen att 
kommunen formulerar en skrivning med ytterligare tydlighet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0002/14 
 
§ 37 
 
Begäran om ökat eget kapital till Inköp Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Inköp Gävleborg beviljas ägartillskott med 7,2% av 300 000 EUR vilket  
 motsvarar ca 192 900 kronor. 
 
2.  Om Inköp Gävleborg lämnar NASDAQ OMX som Clearing Client ska  
 ägartillskottet återbetalas till kommunen. 
 
Sammanfattning  
 
Inköp Gävleborg har inkommit med begäran om utökat eget kapital. 
Kommunalförbundet hanterar sedan 2004 elinköp för Hälsinglands kommuner 
samt kommunernas bolag som Clearing Client på NASDAQ OMX. 
 
NASDAQ OMX har nu infört krav på eget kapital om 300 000 euro för att få vara 
Clearing Client. 
 
Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts den 1 april 2014 från 
NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell handel, vilket får betydande 
ekonomiska konsekvenser för kraftportföljer och Inköp Gävleborgs ägare. 
 
Likvida medel finns att tillgå på klientmedelskonto för att återbetala del av 
redovisade skulder till kommunerna. 
 
Marginal finns på klientmedelskonto för situationer då höga elspotpriser 
förekommer på elmarknaden. Inom denna marginal finns utrymme att använda 
300 000 euro till ovan nämnda återbetalning. 
 
Motsvarande belopp föreslås sedan tillföras Inköp Gävleborg från kommunerna 
som ägartillskott. 
 
Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingående kommuner med 
bolag för att uppfylla regelverk och därmed inte riskera att uteslutas från 
NASDAQ OMX. Ägartillskottet föreslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas 
med revisors intyg senast den 14 mars 2014. 
 
Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelskonto sker till ägare 
efter att NASADAQ OMX:s regelverk är uppfyllt, vilket styrks med intyg från 
revisor. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2014  
Skrivelse och missiv från Inköp Gävleborg 
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 Diarienummer 
     
 
§ 38 
 
Omlastningsterminal Böle. Information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett antal skogsföretag har tillsammans med Ljusdals kommun under en tid arbetet 
med att hitta ett gemensamt alternativ för en ny omlastningsterminal för skogliga 
råvaror. Avsikten är att samla den lastning av rundvirke med mera på järnväg som 
i dagsläget sker på olika håll inom kommunen till en gemensam plats. 
 
I tidigare genomförda förstudier har i första hand Böle, Ede, Tegeltjär och Bränta 
studerats. Alternativen har, med undantag för Böle, utretts relativt ingående 
gällande förutsättningar för att anlägga en terminal. Parterna har nu kommit fram 
till att det även är önskvärt att göra en studie av Böle. 
 
Böle ligger längs vägen till Hybo i direkt anslutning till stambanan. I dagsläget 
finns cirka åtta hektar mark tillgänglig, men en flytt av Hybovägen skulle göra att 
betydligt större ytor frigörs. 
 
För att kunna genomföra en förstudie vill man nu ansöka hos Region Gävleborg 
om bidrag till förstudie. Bidrag kan beviljas med 50 procent av kostnaden som 
beräknas till 1 600 000 kronor. Kommunen måste stå som sökande på ansökan, 
men den övriga kostnaden på 800 000 kronor kan delas upp mellan bolagen och 
kommunen. Utredningstiden beräknas till cirka ett år.  
 
Allmänna utskottet beslutade 14 januari 2014, § 10 att ge kommunchefen i 
uppdrag att fortsätta processen med ansökan till Region Gävleborg samt att skicka 
beslutet till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 17 januari 2014 skickat en skrivelse till 
Region Gävleborg innehållande en övergripande beskrivning av planer för vidare 
utredning av förutsättningar för att anlägga en samlad järnvägsterminal inom 
Ljusdals kommun för skogliga råvaror m m . 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har också den 13 januari 2014 skickat ett brev 
till berörda fastighetsägare om att arbete kommer att inledas med en utredning av 
förutsättningar för att anlägga en omlastningsterminal för skogliga råvaror vid 
Böle. 
 
Beslutsunderlag 
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Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse till fastighetsägare 13 januari 2014  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse till Region Gävleborg 17 januari 
2014  
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 10 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0162/12 
 
§ 39 
 
Projekt prova-på-arbete, finansiering 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. För huvudfinansiering av Projekt Prova-på-arbete inlämnas en ansökan till 

Svenska ESF-rådet i enlighet med riktlinjer för Europeiska Socialfonden 
2014 – 2020, programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga. 

 
2. Medel för kommunens medfinansiering för eventuellt beviljat ESF-projekt 

avsätts i budget 2015 - 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Socialradikala Demokraterna har inlämnat en motion där man föreslår att 
kommunen startar ett projekt för Prova-på-arbete för ungdomar 20-25 år. Syftet 
med projektet är flera; dels att profilera Ljusdals kommun som arbetsgivare och 
visa upp vad det finns för arbetsuppgifter inom kommunen och därmed verka för 
vår personalförsörjning, dels att ungdomar får referenser och/eller motivera dem 
för vidare studier för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Vidare skall 
projektet vara en insats för att förhindra utanförskap. Motionen har bifallits 
såtillvida att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 
finansiering av motionens intentioner.  
 
För finansiering av Projekt Prova-på-arbete föreslår kommunledningskontoret att 
en projektansökan framarbetas till Svenska ESF-rådet ur socialfonden 2014-2020 
(ESF: Europeiska socialfonden). Förslag till inlämnande av en projektansökan 
baseras på att arbetsförmedlingen förordar att en projektansökan upprättas från 
kommunen i enlighet med intentionerna och de kommande riktlinjerna för 
Socialfonden 2014-2020. Arbetsförmedlingen menar att ett projekt i enlighet med 
detta skulle innebära en möjlighet att ta hänsyn till de olika förutsättningar som 
personer i utanförskap har och därmed ge större chans till positiva resultat.      
 
En godkänd ansökan innebär att arbetsförmedlingen blir projektägare och att 
projektets huvudfinansiering sker via fonden där Ljusdals kommun blir 
medfinansiär.   
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 2 att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. Allmänna utskottet beslutade 
också att när ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska underlag om UNIK och AME 
finnas med. Hur många som får stöd, vilka insatser som görs och hur många 
timmar stödet omfattar.  
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Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets resursinventering gällande ungdomsarbetslöshet i 
Ljusdals kommun 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 2 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 december 2013 
Beräkningar: Kostnadsscenarion Projekt Prova-på-arbete 
Svar från arbetsförmedlingen 29 november 2013 
Utdrag Svenska ESF-rådet: Socialfonden 2014-2020 
Utredningsdirektiv: Projekt Prova-på-arbete, finansiering 
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 159 Godkännande av 
utredningsdirektiv  
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2013, § 170 
Motion från SRD: Projekt för Prova-på-arbete, 26 mars 2012 
 
Propositionsordning  
 
Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M) och 
Jonny Mill (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0536/13 
 
§ 40 
 
Remiss gällande förslag om ändrade regler om direktupphandling. 
Godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och ska skickas till Socialdepartementet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har fått en remiss från Socialdepartementet gällande ett förslag 
om ändrade regler om direktupphandlingar (SOU 2013:12). Remissvaren ska ha 
inkommit redan den 27 januari 2014, vilket gör att kommunen inte hinner besluta 
om yttrandet. Det finns en möjlighet att lämna ett preliminärt yttrande och därefter 
ett slutligt svar när beslut har kunnat fattas.  
 
Kommunchef Claes Rydberg har lämnat förslag på preliminärt yttrande till 
allmänna utskottet innehållande: 
 
”Sammanfattning 
 
Vi tillstyrker utredningens förslag om höjda direktupphandlingsgränser, 
dokumentationsplikt och krav på riktlinjer för genomförande av 
direktupphandling. 
 
Beloppsgränserna för direktupphandling 
 
Vi tillstyrker förslaget om att i LOU ska direktupphandling få användas om 
kontraktets värde beräknas uppgå till högst 32 procent av det tröskelvärde som 
gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster, som i 
dag uppgår till 1 897 540 kronor, det vill säga 607 212 kronor.  
 
Dokumentationsplikt 
 
Vi tillstyrker förslaget om att en upphandlande myndighet eller enhet ska 
anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. 
 
Åtgärder för tillvaratagande av konkurrensen på marknaden 
 
Vi tillstyrker förslaget om att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska 
anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.” 
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Allmänna utskottet beslutade 14 januari 2014, § 14 att godkänna det preliminära 
yttrandet och skicka detta till Socialdepartementet. Yttrandet skickas till 
kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 14 
Förslag till preliminärt yttrande 9 januari 2014 
Remiss från Socialdepartementet 20 december 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Socialdepartementet 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-02-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0262/11 
 
§ 41 
 
Förslag till konstgräsplan med taklösning på Älvvallen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunstyrelsen hänvisar till kommunfullmäktiges tidigare beslut 
gällande  
 finansiering av konstgräsplan på Älvvallen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 att i budgetförslaget 2014, 
inom investeringsramarna, avsätta ett utrymme på 9 miljoner kronor för 
konstgräsplan. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Stefan Lindqvist och Mikael Sagström 
för Ljusdals IF. De redogör för de ansökningar om bidrag som har 
lämnats/kommer att inlämnas till Svenska Fotbollsförbundet och Allmänna 
Arvsfonden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 december 2013  
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013  
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras så att ekonomiska kostnader 
och risker kan utredas och miljökonsekvensanalys tas fram 
 
I andra hand ska ärendet avslås. Kommunen har inte för avsikt att överta 
ägandet eller ansvaret. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunstyrelsen 
ska besluta att hänvisa till kommunfullmäktiges tidigare beslut om finansiering 
av konstgräsplan på Älvvallen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Reservation 
 
Karin Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0359/13 
 
§ 42 
 
Antagande av detaljplan för Storbyn 48:44 i Färila ”Färila Hälsocentral” 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplanen för Storbyn 48:44 ”Färila Hälsocentral” antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Landstinget Gävleborg har inkommit till samhällsutvecklingsförvaltningen med 
en ansökan om att ändra markanvändningen på fastigheten Storbyn 48:44 till vård 
och kontor. I nuläget har fastigheten användningen allmänt ändamål (A-område). 
A-område innebär att ingen annan aktör än ett offentligt organ får vara huvudman 
för verksamheten inom området. Detta är en användningsbestämmelse som 
härstammar från äldre lagstiftning och som inte tillämpas i nya planer. Om en 
privat aktör avser ta över verksamheten inom A-området fordrar det därför att 
användningen måste ändras eller ersättas.  
 
Planförslagets syfte är därmed att ändra markanvändningen från allmän plats till 
kvartersmark. Den nya kvartersmarken får brukas för vård- och kontorsändamål. 
 
Planförslaget har skickats ut för underrättelse till berörda remissinstanser. 
Planförslaget kan därmed antas.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 5 
Förslag till beslut 9 januari 2014 
Antagandehandlingar 9 januari 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0030/11 
 
§ 43 
 
Antagande av detaljplan för Åkersta 29:1, 16:55 och 16:56 i Ljusdal 
”Gärdegatan” 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Åkersta 29:1, 16:55, 16:56 i Ljusdal, ”Gärdegatan”, antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
När den planskilda järnvägskorsningen för riksväg 84 byggdes, kapades Södra 
Järnvägsgatan av och blev som en följd av detta återvändsgata. Sedan dess saknas 
en asfalterad vändplan och den yta som i nuläget används som parkering är 
dessutom inte tydligt markerad. Som en konsekvens av detta används den 
privatägda grusplanen på fastigheten Åkersta 16:55 som allmän vändplan, 
parkering och snöupplag, vilket är till olägenhet för ägarna till Åkersta 16:55.  
 
Detaljplanen möjliggör en asfalterad vändplan som en del av det lokala gatunätet, 
men också asfaltering och tydliggörande av befintliga parkeringar. Planförslaget 
förväntas också bidra till förbättrad dagvattenhantering i och med att avrinningen 
till den befintliga dagvattenbrunnen förbättras. Planförslaget innebär i stort en 
uppfräschning av områdets gatustandard och en effektivare användning av 
områdets öppna ytor. 
 
Vändplanen anläggs enligt planförslaget på del av fastigheterna Åkersta 16:55, 
16:56 och 29:1. Delar av Åkersta 16:55 och 16:56 görs om till allmän platsmark 
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen kommer som en följd av detta att 
stå för underhållet av gatan.  
 
Kommunen ansvarar för planens genomförande. Kommunala kostnader utgörs 
bland annat av kostnader för framtagandet av själva planförslaget, 
lantmäteriförrättningen samt anläggandet av vändplanen och parkeringar. 
 
Planförslaget har under perioden 25 oktober till och med 22 november 2013 varit 
föremål för granskning. Inkomna synpunkter och planhandläggarens kommentar 
till dessa finns att läsa i upprättat utlåtande. Planförslaget kan därmed antas.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 4 
Förslag till beslut 9 januari 2014 
Antagandehandlingar 9 januari 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0001/14 
 
§ 44 
 
Begäran om medel ur naturvårdsfonden för kalkning av sjöar och 
vattendrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. 100 000 kronor ur naturvårdsfonden används för finansiering av den 

planerade kalkningen av sjöar och vattendrag i kommunen under 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inför planeringen av 2014 års kalkning har länsstyrelsen genomfört en 
sammanställning av kalkningsbehovet i respektive kommun. Vid genomgången 
framkom att det är långt kvar till måluppfyllelsen för miljömålet ”bara naturlig 
försurning” och för att kunna nå måluppfyllelse bör kalkning återupptas i 
åtgärdsområden med kalkningsuppehåll. 
 
Under 2013 spreds 293 ton kalk med kalkdoserare i två åtgärdsområden som 
omfattar fem sjöar och ett vattendrag. Under 2014 planeras 650 ton kalk att 
spridas med kalkdoserare i sex åtgärdsområden som omfattar 14 sjöar och ett 
vattendrag. 
 
Länsstyrelsen gör uppskattningen att kostnaden för kalkning i de åtgärdsområden 
som finns i Ljusdals kommun kommer att kunna bli 120 000 kronor under 2014. 
Miljöenhetens budget omfattar endast 20 000 kronor, varför extra medel krävs för 
att kunna genomföra den planerade kalkningen. 
 
Av den totala kostnaden står Ljusdals kommun endast för 15 procent, vilket 
motsvarar 120 000 kronor, de resterande 85 procenten finansieras av HaV-
myndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 1 
Förslag till beslut 9 januari 2014  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0482/11 
 
§ 45 
 
Begäran från Järvsö Lägenhetshotell AB om förlängning av 
exploateringsavtal 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Exploateringsavtalet med Järvsö Lägenhetshotell AB, gällande byggande av 

hotell på del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2, ska fortsätta att gälla trots att 
igångsättandetidpunkten enligt avtal har passerats. Slutförandetidpunkten ska 
fortfarande vara den 4 april 2015. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen tecknade den 4 april 2012 exploateringsavtal med Järvsö 
Lägenhetshotell AB gällande hotellbyggnation på del av fastigheten Järvsö 
Kyrkby 23:2. 
 
Tidpunkten för igångsättande, är enligt avtalet, den 4 april 2013 och för 
avslutande den 4 april 2015. 
 
Järvsö Lägenhetshotell AB har med anledning av att tidpunkten för igångsättning 
har passerats anhållit om att avtalet fortfarande ska gälla. Man planerar 
igångsättning av bygget under våren 2014 och räknar med att kunna slutföra 
byggnation innan avtalets färdigställandetidpunkt.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 1 
Samhällsutvecklingsförvaltningens protokoll 21 januari 2014, § 8 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 januari 2014 
Exploateringsavtal 4 april 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2012, § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2011, § 260 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Järvsö Lägenhetshotell AB 
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 Diarienummer 
   KS 0035/14 
 
§ 46 
 
Förändringar i beredskapen i Ramsjö 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Räddningsvärn införs i Ramsjö på vardagar mellan klockan 07:00-16:00. 
 
2. Övriga tider ska två beredskapsbrandmän finnas. 

 
3. Ändringarna införs i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen ska få en uppföljning av beslutet i februari 2015.  
 
2.  Räddningstjänsten ska fortsätta försöka rekrytera räddningspersonal till  
 Ramsjö. 
 
3.    Vid all rekrytering i kommunen ska man från arbetsgivarens sida beakta  
 möjligheten till kombinerad tjänstgöring som deltidsbrandman. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningschef Peter Nystedt informerade på samhällsutvecklingsutskottets 
sammanträde 21 januari 2014, § 11 om att det är problem med bemanningen i 
Ramsjö. 
 
En av deltidsbrandmännen ska börja studera i Sundsvall, vilket betyder att det 
återstår sex stycken varav tre jobbar borta dagtid. Detta gör att det blir svårt att 
hålla den beredskap med två man som beslutats i Handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor. 
 
Brandmännen i Ramsjö vill nu själva göra om verksamheten till Räddningsvärn 
under vardagar mellan klockan 07:00-16:00. Övriga tider ska det som tidigare 
finnas två man i beredskap. 
 
Förändringen kommer att innebära en besparing på cirka 130 000 kronor. 
 
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som antogs den 28 maj 2012, § 92 
måste ändras om förändringen godkänns. Om förändringen inte godkänns finns 
risk att vi kommer att bryta mot handlingsprogrammet då den beslutade 
bemanningen inte kan hållas. Då blir alternativet att heltidsanställa brandmän i 
Ramsjö. 
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Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 30 januari 2014  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 11 
 
 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Helena Brink (C), Karin Jansson (MP): Kommunstyrelsen ska få en uppföljning 
av beslutet i februari 2015. Räddningstjänsten ska fortsätta att försöka rekrytera 
räddningspersonal till Ramsjö. 
 
Malin Ängerå (S): Bifall till Helena Brinks yrkande om att kommunstyrelsen ska 
få en uppföljning av beslutet i februari 2015. 
 
Leif Hansen (SRD): Vid all rekrytering i kommunen ska man från arbetsgivarens 
sida beakta möjligheten till kombinerad tjänstgöring som deltidsbrandman. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks och Karin 
Janssons tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
dessa. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Leif Hansens yrkande, Nej-röst för bifall till Leif Hansens 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Leif Hansens yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
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Akt 
Personalenheten  
Räddningstjänsten  
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 Diarienummer 
   KS 0531/13 
 
§ 47 
 
Investeringsbidrag till samlingslokaler 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Investeringsbidraget fördelas enligt följande: 
 

BGF Järvsöfolkan  17 000 kronor 
Skålbo BGF  48 405 kronor 
I avvaktan på besked från Boverket reserveras återstående 34 595 kronor till 
Boda BGF. 

 
2. Pengar tas från kontot Investeringsbidrag till samlingslokaler. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2014. 

 
 
Sammanfattning  
 
Två föreningar har inkommit med ansökningar om investeringsbidrag för en 
totalkostnad på 174 000 kronor. Dessutom har en förening ansökt om ett 
trettioprocentigt kommunalt stöd på 34 595 kronor för sin ansökan till Boverket 
på 115 316 kronor. Boverkets krav är att kommunens går in med 30 procent. 
 
I avvaktan på besked från Boverket bör därför 34 595 kronor reserveras, beslut 
kommer under våren 2014. I budget för 2014 finns 100 000 kronor tillgängliga 
och då återstår 65 405 kronor att fördela. Bidrag kan beviljas med 50 procent av 
godkänt bidragsunderlag. 
 
De två återstående ansökningarna kommer från BGF Järvsöfolkan på 17 000 
kronor och från Skålbo Rossla Skridsvik BGF på 70 000 kronor. Den senare 
handlar om många åtgärder och man har gjort en egen prioriteringslista och 
uppskattat kostnaden till 140 000 kronor. 
Förvaltningens förslag är därför att vi fördelar de återstående 65 405 kronor enligt 
nedan: 
 
BGF Järvsöfolkan  17 000 kronor 
Skålbo BGF   48 405 kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 10 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 januari 2014 
 
Yrkanden 
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Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
BGF Järvsöfolkan 
Skålbo BGF 
Boda BGF 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 48 
 
Redovisning av försörjningsstöd per oktober och november 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oktober 
 
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under oktober månad. 
Det beror framförallt på att individ- och familjeomsorgen har haft en stor kostnad 
för det som kallas sociala kontrakt. Det innebär att verksamheten står för 
kontraktet på en lägenhet åt personer som annars inte skulle få en bostad. I det här 
fallet har verksamheten blivit ålagd att betala för en vattenskada som uppstod då 
en diskmaskin läckte vatten. 
 
En annan faktor är att antalet hushåll som fick försörjningsstöd i oktober ökade 
kraftigt jämfört med föregående månad. 
 
Kostnaderna för arbetslösheten ligger på drygt 50 procent av det totala 
försörjningsstödet. Räknar man hushåll som får försörjningsstöd på grund av 
arbetslöshet så är det 62 procent, utav dessa är det 32 procent som inte får någon 
arbetslöshetsersättning. 
 
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning fortsätter att ligga högt. För oktober 
var det drygt 13 procent. 
 
Ej SFI-klara ligger på fyra procent, en siffra som speglar hur det varit tidigare 
under året. 
 
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har ökat kraftigt. Under oktober det var 
68 hushåll fler jämfört med september. Det är den högsta siffra vi haft under året. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå som 
september månad det vill säga 309 barn. 
 
November 
 
Försörjningsstödet inklusive insatser ökade med nästan en halv miljon kronor 
under november 2013 jämfört med föregående månad, trots att antalet hushåll var 
27 stycken färre. Det är inte själva försörjningsstödet som står för ökningen, det 
ligger kvar på samma nivå som månaden före. Det är istället återsökningen av 
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pengar när det gäller arbetsmarknadsinsatser som släpar efter. Tendensen har varit 
densamma under hela 2013.  
 
Kostnaderna för arbetslöshet ligger på 53 procent av det totala försörjningsstödet. 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet är 63 procent. 
Utav dessa så är det 36 procent som inte får någon arbetslöshetsersättning alls. 
 
Antalet sjukskrivna med intyg som inte får ersättning, ligger något högre under 
november 2013 än föregående månad. 
 
Ej SFI-klara ligger på fyra procent. Den siffran har varit konstant under i stort sett 
hela 2013. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade något under november 2013, 
men ligger på snittsiffran för året. Det innebär att cirka nio procent av barnen i 
Ljusdals kommun har föräldrar som får försörjningsstöd. 
 
Som det ser ut idag pekar årets resultat på en ökning av försörjningsstödet med 
cirka en halv miljon kronor, jämfört med föregående år. Sett till ökningen mellan 
2012 och 2013, vilken var 1,5 miljoner kronor, har ökningstakten alltså avtagit. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 11 
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 229 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 7 november 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 12 december 2013, § 246 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 29 november 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0228/13 
 
§ 49 
 
Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens 
utbredning 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Jan Hedlund (M) och Torsten Hellström (M) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Ljusdals kommuns övergripande mål är att kommunen ska bli Hälsinglands 
attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Många hinder finns 
för att uppnå det målet och det blir allt svårare och svårare att bo och leva på 
landet. Samhället planeras i allt för stor utsträckning utifrån villkoren i de stora 
städerna och landsbygdsutvecklingens livsmönster och levnadsvillkor får inte 
tillräcklig tyngd i rikstäckande beslut som rör landsbygden. 
 
En fråga med stor aktualitet, som belyser svårigheten för landsbygden att få sin 
röst hörd är vargen. Det handlar om antal vargar, vargarnas utbredning och lokalt 
inflytande över dessa frågor. En rimlig ståndpunkt borde vara att de gröna 
näringarna ska få fortsätta att utvecklas och att befolkningen på landet ska få 
fortsätta att leva i samklang med djur och natur. 
 
Det innebär att människor inte ska behöva oroa sig för varg inom bebyggelse, att 
människor inte ska mista värdet av att vistas i skog och mark beroende på oro för 
varg, att fäbodbruk ska kunna bedrivas, att älgen inte enbart ska vara vargföda 
och att hundar ska kunna släppas utan koppel när det är tillåtet.” 
 
Mot den bakgrunden yrkas att Ljusdals kommun tar fram en viljeinriktning, som 
blir ett tydligt mål för ett lokalt ställningstagande för hur många vargar som kan få 
vistas i kommunen utan att de skapar oro hos kommuninvånarna, hindrar 
utvecklingen av de gröna näringarna, hindrar jakt och människors behov av att 
vistas i skog och mark. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 94 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter samråd med jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslås att 
motionen avslås. 
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Juristen på SKL menar om att om man inom kommunen skulle vilja verka för att 
inga vargar ska finnas eller för en minskning av antalet vargar, med olika typer av 
planer och dokument, så är det sannolikt olagligt. Motionen ska avslås för att den 
ligger utanför kommunens kompetens.  
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att motionen 
avslås. Hon skriver i sitt övervägande att juristen på SKL menar att om man inom 
kommunen skulle vilja verka för att inga vargar ska finnas eller för en minskning 
av antalet vargar, med olika typer av planer och dokument, så är det sannolikt 
olagligt. Motionen ska avslås för att den ligger utanför kommunens kompetens. 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 6 att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 6 
Förslag till beslut 7 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 april 2013, § 94 
Motion om vargens utbredning 19 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Karin Jansson (MP) och Markus Evensson (S): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Marie-Louise Hellström (M): Bifall till motionen. 
 
Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet om 
återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
avslagit Lars Molins m fl yrkande om återremiss. Se separat omröstnings-
protokoll. 
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Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande mot Marie-Louise Hellströms 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks m fl 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för bifall till Marie-Louise 
Hellströms yrkande. 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Helena Brinks m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Lars  Molin (M),  Marie-Louise Hellström (M), Leif Hansen (SRD) och Lars 
Björkbom (KD). 
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 Diarienummer 
     
 
§ 50 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 232 gällande 

överenskommelse samverkansformer Nätverk Välfärd.  KS 0513/13 
 
2. Delårsrapport 2013 för Inköp Gävleborg.  KS 0511/13 
 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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 Diarienummer 
     
 
§ 51 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Verksamhetsberättelse för kulturföreningen Scensation 2013. KS 0082/13 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 52 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 1-9 år 2014. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 53 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Ljusdal Energikoncern 10 december 2013  
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 20 november 2013  
• AB Ljusdalshem 17 december 2013  
• Hälsingerådet 11 december 2013  
• Närljus 16 december 2013  
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 Diarienummer 
   KS 0518/13 
 
§ 54 
 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens allmänna 
utskott samt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott efter Roland Bäckman (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Leif Persson (S) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens  
 allmänna utskott. 
 
2.  Stina Michelson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens  
 samhällsutvecklingsutskott. 
 
3.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Roland Bäckman (S) har beviljats entledigande från sina uppdrag som ledamot 
och ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott samt från uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Malin Ängerå (S) föreslår att Leif Persson väljs till ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens allmänna utskott samt att Stina Michelson (S) väljs till 
ersättare i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Leif Persson 
Stina Michelson 
Ulrica Swärd Bütikofer 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0512/10 
 
§ 55 
 
Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals 
kommun 2011-2014  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Leif Persson eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande Yvonne Oscarsson eller av 2:e vice ordförande Lars Molin. 

 
 Kontrasignation skall göras av kommunchef Claes Rydberg, av ekonomichef  
 Nicklas Bremefors, av socialchef Marita Wikström, av samhällsutvecklings- 
 chef Stig Olson eller av skolchef Lena Tönners. 
 
Sammanfattning 
 
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska 
underteckna handlingarna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Firmatecknarna 
Samtliga banker 
Ekonomienheten 
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