
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-09-11 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30 - 15:30 
 
Beslutande: Leif Persson (S) ordf 
 Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) 
 Kristina Michelson (S) 
 Björn Mårtsson (S) ersättare för Roland Bäckman (S) 
 Stig Andersson (V) ersättare för Kenneth Forssell (V) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Leif Hansen (SRD) 
 Jonny Mill (SRD) 
 Torsten Hellström (M) ersättare för Lars Molin (M) § 208-210 
 Lars Molin (M) § 211-212 
 Marie-Louise Hellström (M) 
 Ingrid Olsson (C) ersättare för Helena Brink (C) 
 Ulf Nyman (C) 
 Harald Noréus (FP) 
 Ingalill Fahlström (MP) 
 Lars Björkbom (KD) 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 

Förvaltningschef Stig Olsson 
 Centrumledare Carina Janars 
                 Dag Melkersson, Ownpower Projekts AB 

Håkan Hansson, Ownpower Projekts AB 
 Lars Fröding, Arice AB 
 Leif Jansson, Arice AB 
 Krister Lundkvist, Bygderådet Jädraås 
 Ekonomichef Nicklas Bremefors 
 Förvaltningschef Marita Wikström 
 Sekreterare Christina Månsson   
 
Utses att justera Jonny Mill  
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-09-17 klockan 13:00 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 208-212 
 Christina Månsson 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Leif Persson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jonny Mill  
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2014-09-11 
 
Datum för anslags upprättande 2014-09-17 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-10-09 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Christina Månsson 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 208 
 
Information om Folkparken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2015 att avsätta 3 miljoner 
kronor till Ljusdals Folkpark.  
 
En grupp är tillsatt av samhällsutvecklingsutskottet, med uppdrag att diskutera vad som ska 
göras med de budgeterade pengarna för folkparken. 
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om vad som hittills gjorts i parken. 
 
Markarbeten har utförts, restaurangbyggnaden har renoverats och utemiljön har 
rustats upp. I restaurangdelen har bergvärme installerats, VVS arbeten har utförts 
och ventilationen har bytts ut. Hittills har arbetet kostat 2,1 miljoner kronor. 
 
Stig Olsson redogör för kvarvarande arbete som beräknas kosta 540 000 kronor.  
Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen till delar av renoveringsarbetet. 
Kommunen kommer att fortsätta söka bidrag därifrån. Även andra bidrag har 
lämnats.  
 
Stig Olsson svarar på frågor kring driften av parkens ytor.  
 
Huruvida parken fortsättningsvis ska ägas av kommunen är en fråga för 
kommunstyrelsen och eventuellt för kommunfullmäktige. I det ingår att diskutera 
om delar eller hela parken ska arrenderas ut. 
 
Behovet av medborgardialog nämns som en viktig del i diskussionerna kring hur parken 
fortsättningsvis ska utvecklas.   
 
Folkparksgruppen har även i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på upprustning och 
skötsel av Folkparksbadet. Här ingår att titta på om badet kan inrymmas i den totala 
parklösningen.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0112/14 
 
§ 209 
 
Information från Inköp Gävleborg, upphandlingskunskap 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2014, § 154, i samband med att man svarade på en 
skrivelse från Inköp Gävleborg gällande direktupphandling under förändring, att 
kommunstyrelsen ska få en genomgång av Inköp Gävleborg av regelverken. 
 
VD Johan Almesjö informerar med utgångspunkt från följande punkter:  
 
• Varför offentliga affärer 
• Er gemensamma förvaltning, Inköp Gävleborg  
• Vad styr oss 
• Hur gör vi  
• Konkreta frågeställningar 
• Vad händer sedan 
 
En ny upphandlingspolicy ”Hållbara offentliga affärer” ska tas fram. Ljusdals kommun 
kommer att vara en av remissinstanserna. Målet är att policyn ska antas av 
kommunfullmäktige våren 2015. Policyn gäller även de kommunala bolagen.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 210 
 
Information om handelns betydelse för centrum 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Centrumledare Carina Janars informerar om handelns betydelse för centrum: 
 
Hon presenterar material från Svensk handel. I materialet ingår bland annat statistik med 
resultat redovisat på nationell och regional nivå från mätningar gjorda om handelns betydelse 
för Sveriges ekonomi.  
Besökare är en växande kundgrupp, Svensk handel har bland annat tittat på hur stor 
kundgruppen är, hur tillväxten ser ut, vilka typer av besökare Sverige har samt om det ser lika 
ut över hela Sverige.  
 
Carina Janars redogör för vad som anses viktigt för att kunna behålla handeln i statskärnan. 
Här nämns ökad tillgängligheten för bilar, höjd och jämn kvalitet på alla butiker men 
framförallt enskilda butiker, att få fastighetsägarna att byta lokaler med varandra så handeln 
samlas i områden och obrutna stråk, både öka och standardisera öppethållandet främst på 
veckoslut samt att bygga enkla byggnader nära stadskärnan för stora prisvärda butiker. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0475/12 
 
§ 211 
 
Ansökan Kölvallen vindkraftpark, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan har inkommit från Kölvallen vind AB/Ownpower om tillstånd enligt 9 kap. 
Miljöbalken för att uppföra och driva gruppstation om maximalt 92 vindkraftverk.  
 
Dag Melkersson, vd för Ownpower Projekts AB, informerar om bakgrunden. 
 
Håkan Hansson, projektledare Ownpower Projekts AB, informerar om projektet Kölvallen:  
 
• Ansökan omfattar maximalt 92 stycken vindkraftverk.  
• Parken kommer att producera 1-1,5 TWh/år. Man kan jämföra med vad alla 

vindkraftverk i Sverige producerade 2013: 7 TWh.  

• Schablonmässigt räknar man med att 7-10% av den totala investeringen landar 
lokalt/regionalt.  

• Varaktigt kommer serviceteknikerjobb att skapas. Dessutom tillkommer arbeten runt 
själva underhållet och i det lokala näringslivet p.g.a. underhåll i form av plogning, 
vägunderhåll, besöksnäring, elnätsunderhåll, ökad konsumtion, etc. Det kan innebära 25-
30 årsarbeten varaktigt.  

• Tidigare erfarenheter från den nästan lika stora parken Jädraås i Ockelbo/Falun visar på en 
nöjd lokalbefolkning som också får ett ekonomiskt utbyte i form av bygdemedel. 

• Bolaget anser sig ha gott samarbete med byalagen i Los och Kårböle och att de har 
lokalbefolkningen bakom sig i mycket stor utsträckning (genomförd enkät).  

• Tidsplan för projektet 
 
Leif Jansson, Arice AB, informerar om vad som ingår i byggandet och genomförandet av en 
stor vindkraftspark.  
 
Krister Lundkvist, bygderådet Jädraås, informerar om vilken samhällspåverkan en stor 
vindkraftpark kan ha på närliggande bygd. Han redogör för vilka effekterna blivit för Jädraås.    
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 212 
 
Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga 
åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2014, § 129 att, mot bakgrund av den prognos 
kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015, att införa ett 
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen 
och som så lite som möjligt ska påverka kommunens kunder eller brukare. 
Kommunchefen fick i uppdrag att verkställa bromspaketet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade också att kalla förvaltningsledningarna och 
nämndernas presidier till kommunstyrelsens sammanträde 7 augusti för att 
redovisa åtgärder för 2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga 
åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017. 
 
Nämnderna fick även i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 
september redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara 
budgetramarna 2015-2017. 
 
När nämnderna vid sammanträdet 4 september redovisat sina planer beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att till dagens möte komma med en 
sammanfattning och analys av den information kommunstyrelsen fick av nämnderna. 
 
Ekonomichefen informerar om att en ny helårsprognos per september visar att den 
prognos som lämnades i april inte har förbättrats. Totalt för kommunen visar 
prognosen fortfarande på ett underskott om drygt 20 miljoner kronor inklusive 
bromspaketet som tros ge cirka 10 miljoner kronor.  
Det är främst kostnaderna för omsorgsnämndens verksamheter som ökat. 
Prognosen för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen visar på ett förbättrat 
resultat.  
Delårsbokslut per augusti kommer att behandlas i kommunfullmäktige i oktober.  
 
Det prognostiserade underskottet för omsorgsnämndens verksamheter har ökat 
från i april 13,8 miljoner till 24,8 miljoner kronor i september.  
 
 
Forts. 
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 212 forts. 
 
Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga 
åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017 
 
Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen informerar om att det är kostnaderna 
för individ- och familjeomsorgen som ökat mest, från i april 9 miljoner till i 
september, 18,9 miljoner kronor. Det gäller bland annat kostnader för placeringar 
i behandlingshem, familjehem och jourhem.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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