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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 129 
 
Prognos per april 2014 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. Omsorgsnämndens protokoll från 13 

mars och 15 maj samt utbildningsnämndens protokoll från 14 maj ska bifogas 
handlingarna. 

 
2. Mot bakgrund av den prognos kommunen har för 2014 och den kärva 

budgetsituationen inför 2015 införs ett bromspaket som i första hand är riktat 
mot den inre organisationen i kommunen och så lite som möjligt ska påverka 
våra kunder eller brukare.  

 
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa bromspaketet. 

 
4. Förvaltningsledningarna och nämndernas presidier kallas till  
 kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa åtgärder för 2014  
 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara  
 budgetramarna 2015-2017. 

 
5. Nämnderna får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september redovisa 

plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 2015-
2017. 

 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 79 
Helårsprognos per april 2014 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors redogör för prognos per april 2014. 
 
Ljusdals kommun har en allvarlig ekonomisk situation. Nämnderna presenterar i 
sin senaste prognos en budgetavvikelse på minus 27 miljoner kronor. De kraftigt 
ökande kostnaderna måste bromsas för att kommunen ska klara ett nollresultat. 
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 129 forts. 
 
Prognos per april 2014 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 79 och med komplettering från 
kommunstyrelsens presidium att:  
 

1. Informationen noteras till protokollet.  
 

2. Mot bakgrund av den prognos kommunen har för 2014 och den kärva 
budgetsituationen inför 2015 införs ett bromspaket som i första hand är 
riktat mot den inre organisationen i kommunen och så lite som möjligt ska 
påverka våra kunder eller brukare.  

 
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa bromspaketet. 

 
4. Förvaltningarna kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att 

redovisa åtgärder för 2014 samt hur man arbetar med strukturella 
långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017. 

 
5. Nämnderna får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september 

redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara 
budgetramarna 2015-2017. 

 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S): Bifall till punkterna 1, 2, 3 och 5 i allmänna utskottets 
förslag. Punkt 4 i allmänna utskottets förslag ändras till: Presidierna i nämnderna 
kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa åtgärder för 
2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara 
budgetramarna 2015-2017. 

 
Yvonne Oscarsson (V): Förvaltningsledningarna och nämndernas presidier kallas 
till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa åtgärder för 2014 
samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara 
budgetramarna 2015-2017. 
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
§ 129 forts. 
 
Prognos per april 2014 
 
Karin Jansson (MP):  
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar kommunstyrelsens allmänna utskott att vara 
tydligare i protokollsskrivningar. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att notera informationen 

till protokollet. Protokoll från omsorgsnämnden 13 mars och 15 maj samt 
utbildningsnämnden 14 maj ska bifogas handlingarna. 

 
3. Mot bakgrund av den prognos kommunen har för 2014 och den kärva 

budgetsituationen inför 2015 uppdras kommunchefen att ge förslag på ett 
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i 
kommunen och så lite som möjligt ska påverka våra kunder eller brukare.  

 
Avslag på punkterna 2 och 3 i allmänna utskottets förslag. 
 
Harald Noréus (FP): Bifall till allmänna utskottets förslag inklusive Yvonne 
Oscarssons yrkande. 
 
Lars Björkbom (KD): Bifall till punkterna 1, 2, 3 samt punkt 4 enligt Yvonne 
Oscarssons yrkande. 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet bordläggs till 5 juni 2014. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om bordläggning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. Ärendet ska således avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras 
till protokollet samt att informationen ska skickas till kommunfullmäktige. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag (Mot bakgrund av den prognos 
kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015 införs ett 
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen 
och så lite som möjligt ska påverka våra kunder eller brukare) mot Karin 
Janssons yrkande (Mot bakgrund av den prognos kommunen har för 2014 och den 
kärva budgetsituationen inför 2015 uppdras kommunchefen att ge förslag på ett 
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen  
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 129 forts. 
 
Prognos per april 2014 
 
och så lite som möjligt ska påverka våra kunder eller brukare.) Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för allmänna utskottets förslag, Nej-röst för Karin Janssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 14 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat bifalla allmänna 
utskottets förslag. Se bifogat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag (Kommunchefen får i uppdrag att 
verkställa bromspaketet) mot Karin Janssons avslagsyrkande. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer Stina Michelsons yrkande (Presidierna i nämnderna kallas till 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa åtgärder för 2014 samt 
hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 
2015-2017) mot Yvonne Oscarssons yrkande (Förvaltningsledningarna och 
nämndernas presidier kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att 
redovisa åtgärder för 2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga 
åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017). Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Yvonne Oscarssons yrkande, Nej-röst för Stina Michelsons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Yvonne 
Oscarssons yrkande. Se bifogat omröstningsprotokoll. 

 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag (Nämnderna får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september  
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
§ 129 forts. 
 
Prognos per april 2014 
 
redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 
2015-2017). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP) avser att inkomma med skriftlig reservation 
 
Stina Michelson (S) och Annelie Wallberg (S) avser att inkomma med skriftlig 
reservation. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Nämnderna  
Förvaltningscheferna 
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 Diarienummer 
   KS 0054/14 
 
§ 130 
 
Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lokal utvecklingsstrategi, LjUS 2015-2020, antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om en ny vision för kommunen 
liksom att anta en ny styrmodell. Styrmodellens huvudsakliga delar kan beskrivas 
enligt nedan: 
 
Visionen 
Styrmodellen är hierarkiskt uppbyggd och visionen finns på högsta nivån. Detta 
innebär att visionen styr övriga nivåer, Lokal utvecklingsstrategi, LjUS, 
Ekonomisk långtidsplan, ELP och Årsbudget med kommunfullmäktiges mål till 
nämnderna, nämndernas egna mål, verksamhetsplaner med mera.  
 
LjUS 
LjUS förhåller sig i tillämpliga delar till den Regionala Utvecklingsstrategin. Den 
utgör kommunens 6-åriga plan och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera 
visionen. LjUS innehåller nedbrytbara mål och inriktningar för vidare hantering i 
ELP och Årsbudget. 
 
ELP 
ELP förhåller sig till LjUS och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera visionen. 
ELP utgör kommunens 3-åriga plan och innehåller nedbrytbara mål samt 
inriktningar för vidare hantering i Årsbudget. 
 
Årsbudget med fullmäktigemål 
Den årsbudget som fullmäktige årligen lämnar till respektive nämnd avses 
innehålla så kallade fullmäktigemål, vilka ska utgöra fullmäktiges 1-åriga styrning 
av respektive nämnd. Fullmäktigemålen är baserade på mål och inriktningar som 
fastställts i vision, LjUS och ELP.  Nämnden mottar fullmäktigemål respektive 
avdelad budget och avses därefter med beaktande av vision, LUS och ELP 
fastställa nämndens egna mål och planer helt ner till den dagliga verksamheten.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 11 mars 2014, § 39 att 
förvaltningens förslag på LjUS 2015-2020 skulle remitteras till de i fullmäktige 
representerade partierna. 
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 Diarienummer 
   KS 0054/14 
 
§ 130 forts. 
 
Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020 
 
Sex partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Socialradikala Demokraterna har valt att lämna skriftliga 
synpunkter. 
 
De synpunkter som mottagits i de skriftliga svaren har i stora delar inarbetats i den 
föreliggande versionen av LjUS. Flera av de förslag och synpunkter som 
inkommit är i sin karaktär mer naturligt hemmahörande i ELP, Årsbudget eller i 
nämndernas målprocesser varför de överförs för beredning i dessa sammanhang. 
 
Föreliggande förslag till LjUS 2015-2020 är reviderat med beaktande av de sex 
inkomna remissvaren. Utvecklingsstrategin relaterar, så som avsikten varit i 
styrmodellen, till visionen och utgör samtidigt utgångspunkt för ELP och 
Årsbudget liksom nämndernas målarbete.  
 
De mått och indikatorer som följer med förslaget är uppföljningsbara och kommer 
vid nämndernas återrapportering att utgöra viktiga och objektiva mått i 
kommunens utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 80 
Missiv, Ljusdals lokala utvecklingsstrategi   
Ljusdals lokala utvecklingsstrategi 2015-2020 
Remissvar  
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 6  
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 2018 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD), Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Ulf Nyman (C), 
Jonny Mill (SRD), Marie-Louise Hellström (M) och Lars Molin (M): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska remitteras till omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
Inledning stycke 3:  
Stryk: 
"varav de tre inledande lyftes fram som mer avgörande för kommunens utveckling 
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 Diarienummer 
   KS 0054/14 
 
§ 130 forts. 
 
Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020 
 
Bildning och utbildning:  
Lägg till målet:  
"Elever blir rustade för ett harmoniskt liv i samklang med naturen och i solidaritet 
med världens utsatta."  
Lägg till ett mått:   
Andel elever som svarar ja på "främlingsfientlighet är ett problem i skolan", 
LUPP eller annan enkät 
Miljöåtgärder inom utbildningsväsendet 
  
Infrastruktur och kommunikation  
Nytt delmål:  
Framkomlighet med cykel  
Lägg till ett mått:   
Antal meter cykelstråk i kommunen 
 
 
Boende 
Lägg till ett mått:  
Antal tillgängliga lägenheter i olika kommundelar 
 
Kultur och fritid 
Stryk ”fritidsmöjligheter” under delmål så att meningen blir "Tillgång till idrott 
motion och kultur" 
 
Miljö:  
Lägg till i brödtexten:  
"Kommunen måste också ta ansvar för sin påverkan på klimatet och den globala 
miljön.  Genom ansvarsfull hushållning och medvetna inköp kan kommunen 
minska den egna verksamhetens miljöbelastning och samtidigt vara ett föredöme 
för kommuninvånare och för andra kommuner."  
Delmål/indikatorer:  
Ändra "aktivt miljöarbete" till "antal utförda miljömålsåtgärder, åtgärdsprogram 
för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020" 
Lägg till mått:   
Andel ekologiska inköp 
Användning av fossil energi i kommunen som helhet 
 
Mångfald:  
Lägg till ett mått:  
Andel/antal fattiga barn 
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 Diarienummer 
   KS 0054/14 
 
§ 130 forts. 
 
Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020 
 
Leif Hansen (SRD): Avslag på Karin Janssons yrkande om att stryka ”varav de tre inledande 
lyftes fram som mer avgörande för kommunens utveckling”. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att remittera ärendet till omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Reservation 
 
Karin Jansson (MP) 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
gällande inledning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande bildning och utbildning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande infrastruktur och kommunikation. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande boende. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande kultur och fritid. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande miljö. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden 
gällande mångfald. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till allmänna 
utskottets förslag gällande LjUS i övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0182/14 
 
§ 131 
 
Vägval inför framtiden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdalsalternativet bifalles. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdalsalternativet ska förtydligas i en sammanfattning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchefen skriver den 29 april 2014:  
 
Sedan en längre tid pågår dels en nationell diskussion om kommuners storlek och 
bärkraft, dels flera initiativ för att sammanföra delar av kommuners verksamheter 
i kommunövergripande associationer. Nuvarande regering har tydligt uttalat att 
man inte kommer att ta något initiativ i kommunfrågan. I Hälsingland och 
Gävleborgs län bedrivs eller planeras för gemensamma verksamheter. Aktuell för 
vår kommun är den pågående utredningen om en gemensam organisation för 
personalfrågor. Sedan tidigare samarbetar vi i bland andra Inköp Gävleborg 
(kommunalförbund) och överförmyndarfrågor (där diskussion pågår om 
gemensam nämnd med Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner). Vid 
Hälsingerådets överläggningar diskuteras som exempel gemensam IT-verksamhet 
liksom avfallshantering. I dagarna sammanförs gymnasieverksamheterna i fyra av 
landskapets kommuner i ett gemensamt kommunalförbund. Med anledning av att 
Region Gävleborg läggs ned övervägs hur flera av de verksamheter som bedrivits 
där skall hanteras, i regionkommunen (landstinget) eller som gemensam 
verksamhet mellan primärkommunerna.  
 
De associationsformer som oftast nämns som alternativ för mellankommunala 
samarbeten är kommunalförbund och gemensam nämnd. Samverkan vid avtal 
mellan kommuner aktualiseras vid lösligare samverkan på lägre nivå, som till 
exempel samverkan mellan yrkesgrupper i de olika kommunerna. 
 
Den senare tiden har mer tydligt talats om begreppet Hälsinglands kommun, i 
mening av en sammanslagning av kommunerna i landskapet. 
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 Diarienummer 
   KS 0182/14 
 
§ 131 
 
Vägval inför framtiden 
 
Kommunchefen gavs vid kommunstyrelsens beredning den 14 mars 2014 i 
uppdrag aktualisera frågan för politisk bedömning. 
 
Kommunchefen ser två huvudsakliga inriktningar för framtiden.  
 
• Hälsingealternativet 
• Ljusdalsalternativet 
 
Kommunchefen skriver att även om en ny vision för kommunen antagits, och att 
den hela tiden utgår från Ljusdal som egen kommun, förefaller kommunen 
befinna sig i en situation där ställning inte riktigt har tagits till vad vi tror om 
kommunens möjliga framtid. Kommer Ljusdals kommun att kunna fungera som 
egen kommun eller måste vi acceptera en framtid i ett större sammanhang? 
 
En svårighet är att vi inte kan sia om framtiden, inte heller räkna på densamma, 
utan prognosen kommer med nödvändighet att bygga på antaganden och därmed 
värderingar. Vi kommer att utgå från våra erfarenheter, önskningar och känslor. 
 
Men det är nu, skriver kommunchefen, som vi måste staka ut riktningen, ta 
ställning. Att inte ta ställning kommer högst sannolikt att vara den sämsta vägen. 
När vägvalet väl gjorts kommer enskilda avgöranden att vara så mycket enklare. 
 
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Ljusdalsalter-
nativet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 65 
Kommunchefens skrivelse 29 april 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ljusdalsalternativet ska förtydligas i en sammanfattning. 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Björn Mårtensson (S), Karin Jansson (MP), 
Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD), Ingrid Olsson (C) och Marie-Louise 
Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-05-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 
 Diarienummer 
   KS 0182/14 
 
§ 131 forts. 
 
Vägval inför framtiden 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0031/09 
 
§ 132 
 
Förslag till förlikningsavtal gällande vattenledning till kläckeribyggnad vid 
Kvarndammen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förlikningsavtalet och tilläggsavtalet godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tallåsens laxodling har vid ett antal tillfällen framställt krav till Ljusdals kommun 
på skadestånd då man hävdat att den vattenledning till företagets kläckeribyggnad 
som kommunen enligt länsstyrelsens föreläggande ansvarar för inte fungerat 
tillfredsställande. Detta ska i sin tur ha inneburit att fiskyngel inte kunnat 
produceras i kläckeribyggnaden.  
 
Ljusdals kommun har hävdat att ledningen fungerat vid samtliga tillfällen 
kommunen gjort tillsyn, och en omfattande fotodokumentation finns angående 
detta. Kommunen har inte beretts tillfälle till kläckeribyggnaden, men ledningens 
funktion har kunnat kontrolleras på utsidan. Kommunen har även vid upprepade 
tillfällen efterfrågat ett komplett underlag som visar vilka kostnader som 
uppkommit i företagets verksamhet med anledning av den påstådda skadan, 
exempelvis med utdrag från bokföringen och andra verifikationer samt hur 
kostnaderna är beräknade utifrån dessa underlag. 
 
Ljusdals kommun har i denna fråga biträtts av advokat Joakim Nyman. Enligt 
dennes och samhällsutvecklingsförvaltningens uppfattning har Tallåsens laxodling 
inte redovisat det som begärts av kommunen. Anspråken som ställs av företaget 
omfattar emellertid en lång tidsperiod och kraven som framställts är stora. 
 
Som ett alternativ till att frågan förs vidare till civilrättslig prövning med därtill 
hörande kostnader för ombud m m har ett förslag till frivillig överenskommelse 
tagits fram.  
 
Överenskommelsen innebär att Ljusdals kommun ska, i ett för allt, till 
Laxodlingen betala tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor. Betalningen ska ske 
senast en månad efter undertecknandet av avtalet, att vardera parten ska svara för 
sina rättegångskostnader och att i och med denna förlikning är parternas samtliga 
mellanhavanden i anledning av eventuella av kommunen orsakade skador på 
Laxodlingens verksamhet slutligt reglerade. 
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 Diarienummer 
   KS 0031/09 
 
§ 132 forts. 
 
Förslag till förlikningsavtal gällande vattenledning till kläckeribyggnad vid 
Kvarndammen 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till förlikningsavtal diariefört 19 maj 2014  
Förslag till tilläggsavtal diariefört 19 maj 2014 
Allmänna utskottets protokoll 24 september 2013, § 134 
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingsförvaltningen 17 september 2014  
Avtal kommunen och laxodlingen diariefört 27 augusti 2014  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0031/14 
 
§ 133 
 
Information om omlastningsterminal i Böle 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklare Rolf Berg informerar: 
 

• Trätåg, Svea Skog, Mellanskog, Holmen och Ljusdals kommun har startat ett projekt 
för att ta fram nödvändiga underlag med målsättningen att kunna ta beslut om att gå 
vidare med byggande och drift av en terminal vid Böle. Trafikverket har inledningsvis 
uttalat sig positivt beträffande de järnvägstekniska förutsättningarna och senare även 
att bidra till investeringen i relation till den nytta denna har för verket. 

• Region Gävleborg har beviljat regionala utvecklingsmedel 830 000 kronor. Parterna 
bidrar med 100 000 kronor kontant och 66 000 kronor i arbetstid vardera. Ljusdals 
kommun är projektägare. 

• Det första steget i utredningen är att ta fram en kostnadskalkyl för en komplett 
anläggning i Böle inklusive tillfartsväg. 

• Utredningsarbetet beräknas vara slutfört senast i maj 2015. 
• Terminalen ska dimensioneras för två delar, varav en öppen. Riksintresse för lastplats 

ska flyttas från Ljusdals bangård.  
• Objektet ingår i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Ljusdals tätort. 

  
Projektmål 
 
Projektet ska 

• Leverera kostnadskalkyler och tidsuppskattningar för implementering av 
terminalalternativen Böle och Kläppa. 

• Leverera handlingar för miljökonsekvensutredning och -beskrivning 
• Leverera ett förslag till ägarstruktur och rådighet för terminalen 
• Leverera kapacitets- och funktionsutredning samt AKJ (allmänna krav järnväg) 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0300/13 
 
§ 134 
 
Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivå 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till personalutskottet. 
 
Sammanfattning  
 
Efter önskemål från allmänna utskottet redovisas sjukfrånvarostatistik för 
enheterna inom samtliga förvaltningar i kommunen. För utbildnings- och 
omsorgsförvaltningen redovisas även siffror på verksamhetsnivå som stöd i 
jämförelserna. 
 
Som redovisades i tidigare analys av sjukfrånvaron framgår att sjukfrånvaron ökar 
i samtliga förvaltningar, mest inom omsorgen. Omsorgen har den högsta 
sjukfrånvaron i kommunen. Samtliga enheter inom stöd och omsorg (SO) och 
äldreomsorgen (ÄO) har en hög sjukfrånvaro, endast en enhet inom SO och en 
inom ÄO har en frånvaro nästan inom normalnivån. Inom ÄO ligger hemtjänsten 
kvar på samma höga nivå som 2012, men det är sjukfrånvaron inom 
äldreboendena som ökar mest från 2012. Beträffande möjliga orsaker till 
sjukfrånvaron hänvisas till tidigare redovisad analys. 
 
Enligt önskemål kommer även information om det så kallade Hälsoprojektet inom 
Omsorgen att ges. Mer och mer forskning kommer, som stöder resultaten som 
framkommit i Hälsoprojektet, att det är viktigt att se till organisatoriska 
förhållanden, inte bara individuella, för att skapa en god hälsa och en bra 
arbetsmiljö på arbetsplatsen. Flera studier påtalar också vikten av att chefer måste 
få tillräckliga förutsättningar för att bedriva ett utvecklande arbete tillsammans 
med sina medarbetare. 
 
Personalutskottet föreslår 6 maj 2014, § 52 att kommunstyrelsen beslutar att en 
satsning görs för att främja hälsan hos personalen för att om möjligt få dem 
tillbaka i arbete, målet ska vara att kommunens samlade sjukfrånvaro inte ska 
överstiga fem procent, att förvaltningarna får i uppdrag att ta fram verksamhets-
planer, åtgärdsplaner och mål för att främja hälsan hos personalen samt att 
omsorgsförvaltningens ledning bjuds in till kommunstyrelsen för att redogöra för 
hur de arbetar med att öka frisknärvaron. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutskottets protokoll 6 maj 2014, § 52 
Personalenhetens skrivelse samt siffermaterial 25 april 2014 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-05-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0300/13 
 
§ 134 forts. 
 
Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivå 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V) och Ingrid Olsson (C): Bifall till personalutskottets 
förslag. 
 
Lars Molin (M) och Stina Michelsson (S): Punkt 1 i personalutskottets förslag 
återremitteras till personalutskottet för förtydligande. 
 
Stina Michelson (S): Punkt 2 ändras till att målet är att kommunens samlade 
sjukfrånvaro inte ska överstiga fem procent. Punkt 3 ändras till: Kommunchefen 
får i uppdrag att tillsammans med nämndpresidierna ta fram verksamhetsplaner, 
åtgärdsplaner och mål för att främja hälsan hos personalen. Punkt 4 ändras till att 
omsorgsnämndens presidium och omsorgsförvaltningens ledning bjuds in till 
kommunstyrelsen för att redogöra för hur de arbetar med att öka frisknärvaron. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Ärendet återremitteras till personalutskottet. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Personalsutskottet 
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 Diarienummer 
   KS 0116/14 
 
§ 135 
 
Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv 
förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för 
medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har möjlighet att ta del och 
dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. 
 
För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävleborg och 
Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära 
samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. Syftet med 
strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver 
göras i arbetet med bredband. Genom att samla länet kring bredbandsstrategin har Gävleborg 
goda förutsättningar att lyckas med sin bredbandsutbyggnad.  
 
Visionen är att ”i Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt 
genom högkvalitativt och tillgängligt bredband”. 
 
Målet är att: 
• Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 

samhällstjänster och service via bredband. 
• År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
• År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
• År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 11 mars 2014, § 37 att skicka strategin för yttrande 
till Närljus.  
 
Närljus ställer sig i sitt yttrande positiv till strategin och kommunens vision om att 
hela vår kommun ska ha bredband i världsklass.  
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 Diarienummer 
   KS 0116/14 
 
§ 135 
 
Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals 
kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 55 
Yttrande från Närljus 8 april 2014 
Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Ingrid Olsson (C) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0155/14 
 
§ 136 
 
Ramsjö skolas situation och framtid 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I avvaktan på de utredningar och konsekvensbeskrivningar som 

utbildningsnämnden har beslutat om förs ärendet inte nu vidare till 
kommunfullmäktige. 

 
 
Sammanfattning  
 
Utbildningsnämnden har lämnat förslag om Ramsjö skolas situation och framtid. 
 
Förvaltningen vill att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut om att 
Ramsjö skola avslutas som F-9 grundskola i samband med skolavslutningen i juni 
2015, om inget annat påvisas i december 2014.  
 
Nämnden vill också ha ett uppdrag att undersöka möjligheterna till hur Ramsjö 
skola ska kunna tillförsäkra en god pedagogisk verksamhet för de elever som 
genom sina målsmän väljer att gå där. 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 84 att i avvaktan på de utredningar och 
konsekvensbeskrivningar som utbildningsnämnden har beslutat om förs ärendet 
inte vidare till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 84 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 72 
Utbildningsnämndens ordförandes skrivelse 15 april 2014 
Utbildningsnämndens protokoll 7 april 2014, § 30 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 21 mars 2014 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S):  
 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna 
redovisning om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015. 

 
2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att ge kommunstyrelsen uppföljning av 

ärendet senast i januari 2015. 
 

Leif Hansen (SRD) : Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0155/14 
 
§ 136 forts. 
 
Ramsjö skolas situation och framtid 
 
Lars Molin (M) och Ingrid Olsson (C): I avvaktan på de utredningar och 
konsekvensbeskrivningar som utbildningsnämnden har beslutat om förs ärendet 
inte nu vidare till kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag inklusive Lars Molins tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Stina Michelsons yrkande, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Stina 
Michelsons yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden fk 
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 Diarienummer 
   KS 0223/14 
 
§ 137 
 
Turistinformation 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Stiftelsen NärLjus beviljas ett tilläggsanslag om 50 000 kronor för  
 turistformation i Ljusdal och Färila sommaren 2014.  
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen NärLjus föreslår att bemannade turistinformationer upprättas under 
tiden 1 juni till 31 augusti i Ljusdal respektive Färila. 
 
Färilarådet och Ljusdal i Centrum har accepterat att ansvara för verksamheterna. 
Samordning och utbildning sker med Destination Järvsö som för närvarande har 
avtal med kommunen om turistbyråverksamhet (Järvsö). 
 
Stiftelsen uppger att den totala kostnaden för verksamheterna i Ljusdal respektive 
Färila blir 100 000 kr och att man är beredd att täcka halva denna kostnad. 
Resterande del äskar stiftelsen från kommunen. 
 
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att det är viktigt att den finns 
turistinformation i Ljusdal och Färila under sommaren. NärLjus har arbetat fram 
en tillfällig lösning i samarbete med Färilarådet respektive Ljusdal i Centrum. 
Kostnaden blir totalt 33 000 kr per månad, vilket torde vara rimligt för två 
bemannade turistinformationer. 
 
Det är angeläget att redan i september 2014 påbörja arbetet med en mer långsiktig 
lösning för sommaren 2015. 
 
Kommunchefen föreslår att Närljus beviljas ett tilläggsanslag om 50 000 kronor 
för turistinformation i Ljusdal och Färila sommaren 2014 samt att medel anvisas 
ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 26 maj 2014 
Äskande från Närljus ordförande 20 maj 2014  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Ingrid Olsson (C), Jonny Mill (SRD),  
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 Diarienummer 
   KS 0223/14 
§ 137 forts. 
 
Turistinformation 2014 
 
Björn Mårtensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens 
förslag. 
 
Karin Jansson (MP) och Leif Hansen (SRD): Medel anvisas ur kommunens konto 
för turistverksamhet alternativt ur kommunledningskontorets konto. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja Närljus ett 
tilläggsanslag om 50 000 kronor för turistinformation i Ljusdal och Färila 
sommaren 2014. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande om medelsanvisning mot Karin 
Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Molins 
m fl yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Närljus 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 138 
 
Tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en utvärdering av det  
     tematiska tillägget för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 hos Länsstyrelsen i Dalarna om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken. Eolus Vind AB planerade då att anlägga en 
vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område cirka 15 kilometer väster om 
Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I samband med tillståndsansökan har också 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Den ansökan tillstyrktes inte av Ljusdals 
kommun då flertalet av verken var placerade utanför det utpekade området i Ljusdals 
kommuns vindkraftplan, varför Eolus nu reducerat sin ansökan till att bara omfatta sex 
vindkraftverk som är placerade inom det område i Ljusdals kommuns vindkraftplan som 
utpekats som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i maj 2014 de nya reviderade ansökningshandlingarna 
gällande tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget. Ljusdals kommun ska nu, om 
inga ytterligare synpunkter på ansökan förs fram, tillstyrka ansökan eller använda sitt 
kommunala veto. Med kommunen menas här såväl tillsynsmyndigheten som kommun-
styrelsen. Med anledning av detta skrivs två yttranden, varav detta är att betrakta 
kommunstyrelsens yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 79 att Ljusdals kommun tillstyrker 
ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 79 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 maj 2014 
Förslag till yttrande till länsstyrelsen Dalarna 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för en utvärdering av det 
tematiska tillägget för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas. 
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 138 forts. 
 
Tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget i Ljusdals kommun 
 
Karin Jansson (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutveck-
lingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Stina 
Michelsons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Stina Michelsons m fl yrkande, Nej-röst för Karin Janssons m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Stina Michelsons m fl yrkande. 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP) 
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 Diarienummer 
   KS 0010/14 
 
§ 139 
 
Yttrande över samrådsförslag gällande detaljplan för upphävande av del 
av detaljplan för Hybo stationssamhälle 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått detaljplan för upphävande av del av detaljplan för 
Hybo stationssamhälle för yttrande. 
 
Gällande detaljplan för Hybo stationssamhälle slår fast att de omkringliggande 
skogsområdena runt bebyggelsen i Hybo ska betecknas som allmän plats, avsedd 
för park eller plantering. Dessa parkområden utgör dock ett hinder för de 
fastighetsägare som vill kunna köpa till mark med avsikten att söka bygglov för 
olika åtgärder då det inte är tillåtet att medge något bygglov på allmän plats.  
  
Förslaget innebär att allmän plats avsedd för park hävs i vissa delar av gällande 
detaljplan. Även den del av Hybosjön som är belägen inom gällande detaljplan 
och som enligt denna ska betecknas som vattenområde upphävs. Utöver detta hävs 
också en mindre del vägmark (allmän plats) i planområdets sydöstra del. Plan-
arbetet bedrivs med normalt planförfarande och antas därför av kommun-
fullmäktige. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 maj 2014, § 57 att kommunstyrelsen beslutar att inte ha 
någon erinran mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 57 
Följebrev 24 april 2014 
Samrådshandlingar 7 april 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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