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 Diarienummer 
   KS 0515/12 
 
§ 1 
 
Rapport rörande PA-översynen för de sex Hälsingekommunerna 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av Hälsingerådet har PwC genomfört en utredning av förutsätt-
ningarna för ett utökat samarbete inom PA-området. 
 
Konsulten Torsten Sjöström informerar. 
 
Frågan har en historia som spänner över minst ett decennium. Flera utredningar 
har genomförts och diskussioner har skett i olika konstellationer, bl a i 
Hälsingerådets kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft uppdrag att föreslå 
ett vidgat samarbete inklusive ett organisatoriskt samarbete. Dessa diskussioner 
har inte resulterat i förändring av den grundläggande strukturen såsom det var 
tänkt. 
 
Utredningen visar att den övergripande strukturen och resurserna i stort är likartad 
mellan de sex kommunerna. Det finns skillnader i vilken grad organisationen är 
centraliserad eller decentraliserad. Det finns skillnader i hur långt respektive 
kommuns PA-funktion kommit i en utveckling mot ett HR-inriktat arbetssätt. 
 
Intervjuerna visar att främst kommunledning och förvaltningschefer upplever ett 
förväntningsgap mellan verksamheternas faktiska behov inom PA/HR-området 
och vad som faktiskt erbjuds i stöd och kompetens från respektive PA-enhet. 
 
Detta utgör grunden för slutsatsen att ett vidgat samarbete inom HR-området 
skulle kunna medföra vinster för samtliga sex kommuner i Hälsingland. 
Fördelarna är främst: 
 

• Möjligheten till ett mer strategiskt HR-arbete 
• Som större enhet tillsammans bättre lyckas attrahera personal när det 

gäller såväl specialistkompetenser som för ”breddyrken” 
• Möjlighet att bygga upp bredare kompetens inom HR-området 
• Möjlighet till att bygga upp djupare specialkunskap inom olika HR- och 

löneområden 
• Möjlighet till effektivare användning och lägre driftskostnader för olika 

IT-system genom högre kompetens och delade driftkostnader 
• Mindre sårbarhet för olika funktioner 
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 Diarienummer 
   KS 0515/12 
 
§ 1 forts. 
 
 

• Vinster genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer, 
rutiner, policys m m inom HR- och löneområdet 

• Effektivare verksamheter genom mer strategiskt och med högre kompetens 
utformat HR- och lönestöd 

• Möjlighet för medarbetare i HR- enheten att på ett naturligt sätt kunna 
specialisera sig inom sina respektive områden. 

 
Utredningen förordar en gemensam HR-organisation för de sex 
Hälsingekommunerna. 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012, § 416 
Konsultrapport inkommen 28 november 2012  
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0001/13 
 
§ 2 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om: 
 

- Världsarvet Hälsingegårdar och kommande beslut om besökscenter på 
Stenegård. Frågan kommer till kommunstyrelsen i februari månad.  

- Ekonomi 2013-2014 
- Regionkommun 
- Hemsjukvård 

 
Efter en fråga från Maj-Britt Tönners (C) ges också information om rekrytering 
om kommunchef och utbildningschef. Till tjänsten som kommunchef har 24 
ansökningar inkommit. Kommunstyrelsens ordförande har av rekryterings-
företaget begärt en presentation innan januari månads utgång. 

 
 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-01-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

  Diarienummer 
    KS 0502/12 
 
§ 3 
 
Ny avfallsplan för Ljusdals kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medverkar i framtagandet av kommunala avfallsplaner i 

samarbete mellan kommunerna i Hälsingland. 
 
2. I samband med detta utvärderas befintliga kommunala avfallsplaner och 

föreskrifter. 
 
3. Ljusdals kommun uppdrar åt Ljusdal Renhållning AB att utarbeta förslag till 

reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering. 
 
4. En lokal arbetsgrupp utses bestående av Annelie Wallberg (S) (ordinarie) och 

Maj-Britt Tönners (C) (ersättare) från kommunstyrelsen, en politiker från 
styrelsen från Ljusdal Renhållning AB, en tjänsteman från miljöenheten, en 
tjänsteman från plan- och byggenheten och en tjänsteman från Ljusdal 
Renhållning AB. 

 
5. Sven Arne Persson utses som kontaktperson i arbetsgruppen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en 
avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och 
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Den är ett 
strategiskt dokument som innehåller en viljeinriktning för framtiden, exempelvis 
hur avfall ska sorteras ut och behandlas. I avfallsförordningen (SFS 2011:927), § 
80 anges att uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och 
uppdateras vid behov. Renhållningsordningen (avfallsplan och lokala föreskrifter) 
fastställs av kommunfullmäktige. 
 
De kommunala avfallsplanerna i Hälsingland och deras giltighetsperiod börjar 
närma sig sina slut. Under 2012 har nya nationella miljömål och en nationell 
avfallsplan beslutats och trätt i kraft. Den av regeringen tillsatta 
avfallsutredningen har nyligen presenterats och ska remissbehandlas för att sedan 
utmynna i en proposition till riksdagen. En sannolik följd av detta är ett ökat 
kommunalt ansvar för insamling av producentansvarsmaterial (förpackningar av 
papper, plast, metall och glas samt tidningar). En annan viktig utvecklingsfråga är 
separat insamling av matavfall och produktion av biogas. 
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  Diarienummer 
    KS 0502/12 
 
§ 3 forts. 
 
Även föreskrifterna behöver ses över, men dessa innehåller lokala bestämmelser 
om avfallshantering, hur hämtning ska ske etcetera och förslag till reviderade 
föreskrifter utformas därför lämpligen av Ljusdal Renhållning AB. 
 
Styrgruppen i samarbetsforumet Avfall Hälsingland föreslår att upprättande av 
kommunala avfallsplaner sker i samarbete mellan Hälsinglands kommuner på 
motsvarande sätt som skedde förra gången avfallsplaner gjordes. Arbetet föreslås 
starta hösten 2012 och avslutas under 2013. Tidsmässigt kan en avfallsplanperiod 
då omfatta 2014-2018, vilket väl överensstämmer med giltighetsperioderna för de 
nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen. 
 
Styrgruppen föreslår att arbetet drivs via en projektgrupp inom det pågående 
samarbetet i Avfall Hälsingland, men att det lokalt i varje kommun bildas en 
arbetsgrupp bestående av såväl tjänstemän som politiker. Arbetsgruppens 
sammansättning beslutas lämpligen i kommunstyrelsen. I varje arbetsgrupp kan en 
kontaktperson utses som den regionala projektgruppen kommunicerar med. 
 
Extern resurs ska upphandlas för att driva arbetet som finansieras av 
kommunernas renhållare. 
 
Då de kommunala avfallsplanerna ska beslutas i kommunfullmäktige 
rekommenderas respektive kommunstyrelse besluta om medverkan i arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 200 
Ljusdal Renhållnings skrivelse 4 oktober 2012 
Styrelseprotokoll Ljusdal Energi 16 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C) och Harald Noréus 
(FP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Roland Bäckman (S): Annelie Wallberg (S) utses till kommunstyrelsens 
representant i arbetsgruppen.  
 
Lars Molin (M): Maj-Britt Tönners (C) utses till ersättare i arbetsgruppen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
    KS 0502/12 
 
§ 3 forts. 
 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Renhållning AB 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för utseende av representanter i arbetsgruppen 
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 4 
 
Rätten att få åldras tillsammans - godkännande av avgift 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av prisbasbeloppet tas 

ut per månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och omsorgs-
boende. År 2012 är summan 501,60 kronor per månad. 
 

 
Sammanfattning 
 
Parbogaranti infördes i 2 kap 2 § socialtjänstförordningen (2001:973) den 1 juni 
2006 och gäller då båda makarna eller sammanboende är i behov av vård- och 
omsorgsboende . I sådana fall ska de båda, om de så önskar, beredas plats i 
samma boende. Detta tillämpas idag av biståndshandläggare och 
boendesamordnare utifrån lagens intentioner.  
 
I regeringens proposition (2011/12:147) ”Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” föreslås en 
ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att äldre människor, som varaktigt har 
levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även om det 
bara är den enes behov som kräver vård- och omsorgsboende.  
 
Den 9 september 2012 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om 
ändring i Socialtjänstlagen. Den nya paragrafen i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 
1b, träder i kraft den 1 november 2012. Enligt den nya lagen ska det för den 
person som beviljats vård- och omsorgsboende för äldre, ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, oavsett om 
make/sambo har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under 
förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller om den ena 
parten redan bor i ett vård- och omsorgsboende att paret dessförinnan varaktigt 
har sammanbott. Det krävs också att båda parter, så långt det går att kartlägga, är 
överens om att de vill fortsätta bo tillsammans och att båda är införstådda med 
vad detta innebär. 
Omsorgsnämnden har fastställt tillämpningsrutinen som tillåter att äldre par där 
endast den ene parten har ett beslut som kräver vård- och omsorgsboende, om de 
så vill, ges möjlighet att bo tillsammans i vård- och omsorgsboende samt att det 
under de tre första prov-boende-månaderna inte ska tas ut någon avgift för det 
kollektiva utbudet. 
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 4 forts. 
 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av 
prisbasbeloppet tas ut per månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och 
omsorgsboende. År 2012 är summan 501,60 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 202 
Omsorgsnämndens beslut 15 november 2012, § 219 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise Hellström (M), Markus Evensson (S),  
Maj-Britt Tönners (C), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom 
(KD) och Stina Michelsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0173/11 
 
§ 5 
 
Strategi för energieffektiviseringar 2010-2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Strategin för energieffektiviseringar antas. 
 
Sammanfattning 
 
Strategin syftar till att initiera, starta upp och vara vägledande för genomförande 
av kommunens energieffektiviseringsåtgärder enligt nationella och internationella 
energi- och klimatmål och direktiv. 
 
Strategin i sin helhet utgör således riktlinjer för intensifiering av kommunens 
arbete med energieffektivisering under perioden 2010-2020. Den ska också bidra 
till att initiera och styra upp parallella åtgärder som medför mer eller mindre 
bestående energibesparingar. 
 
Ljusdals kommuns verksamhet har stora möjligheter att bli energieffektivare, 
detta inom såväl kärnverksamhet som fastighetsteknik och transporter. Förslag till 
åtgärder som reducerar, effektiviserar och minimerar energianvändningen har 
fastställts. 
 
Strategin utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt 
arbete med energieffektivisering och omfattar samtliga förvaltningar och enheter 
inom kommunen samt hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 199 
Strategi för energieffektivisering 2010-2020 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Annelie Wallberg (S), Jonny Mill (SRD), 
Lars Björkbom (KD), Thomas Wandel (SRD), Marie-Louise Hellström (M) och  
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande, Författningssamling 
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   KS 0394/10 
 
§ 6 
 
Utredning av medborgarförslaget gällande att Ljusdals kommun har ett 
kommunkort 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunkort enligt medborgarförslaget ska inte genomföras i Ljusdals  
    kommun. 
 
2. Beslutet sänds till kommunfullmäktige för information. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla en motion 
gällande kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en utredning skulle 
tillsättas. 
 
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande 
Stockholmskortet där olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle 
ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen, 
Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. Bussförbindelse mellan dessa 
skulle också ingå. 
 
En utredning har gjorts i ärendet. Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination 
Järvsö, Ljusdal i Centrum, kommunens Informationsenhet och biblioteket med 
flera för att få svar på sina frågor. 
 
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor 
återstår att besvara till exempel: 
 
• Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort? 
• Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna? 
• Vad ska ingå i kortet? 
• Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt 

kommunkort bör det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.  
• Hur ska en strategi för marknadsföring se ut? 
• Giltighetsperiod? 
• Ska kortet vara gratis eller köpas? 
• Ska kortet beställas online? 
• Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade? 
• Hur hanteras eventuell vinst? 
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 6 forts. 
 
• Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken? 
• Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?  
• Vilka språk ska kortet finnas på?  
• Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En 

kostnadsberäkning utifrån sannolika priser och volymer bör ge en bättre bild. 
• Skulle två taxiresor/dag kunna ingå i kortet? För att underlätta de bristfälliga 

kommunikationerna mellan kommundelarna. 
• Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?  
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2012, § 194 att godkänna rapporten 
gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012, § 415 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 194 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 314 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 76 
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7 
februari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164 
Medborgarförslag 20 december 2009 
 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt 
Tönners (C), Lars Molin (M) och Stina Michelsson (S): Kommunkort enligt 
medborgarförslaget ska inte införas i Ljusdals kommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0276/12 
 
§ 7 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS tredje kvartalet 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2012 enligt SoL och LSS. 
 
Vid rapporteringstillfället var det åtta personer som rapporterats till 
Socialstyrelsen som ”Ej verkställda beslut”. Alla beslut gäller vård- och 
omsorgsboende.  
 
Av dessa har en person tackat nej till erbjudande om boende, men vill vara kvar i 
”boendekön”. En person som tidigare tackat nej till boende har nu återtagit sin 
ansökan och en person har avlidit (hade tackat nej till boende innan). Två personer 
som tidigare tackat nej har nu accepterat nya erbjudanden om boende och är vid 
dagens rapportering verkställda. Två personer som finns med i rapporteringen 
som ej verkställda har accepterat erbjudna boenden, men vid dagens datum inte 
hunnit flytta in. En person har inte kunnat verkställas på grund av att boende 
saknas på den ort personen vill bo. Personen ifråga fick sitt bifallsbeslut på 
boende den 15 juni 2012 och har nu väntat i 4 månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 204 
Omsorgsnämndens protokoll 15 november 2012, § 230 
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapport 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 8 
 
Redovisning av försörjningsstöd per september och oktober 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
September 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet är för andra månaden i rad i nivå 
med 2010 och 2011 års nivåer. Allt färre hushåll söker försörjningsstöd och i 
september månad var det 218 hushåll. En så låg siffra har individ- och 
familjeomsorgen inte haft sedan 2009.  
 
Antalet arbetslösa minskade några procent jämfört med augusti men ligger 
fortfarande över 50 procent. Bland personer som är sjukskrivna med intyg som 
inte får sjukpenning och bland ej SFI-klara såg individ- och familjeomsorgen i 
augusti en ganska stor minskning. Under september var nivån tillbaka på de 
genomsnittssiffror som redovisats under året 2012. Antal barn i familjer som får 
försörjningsstöd har under hela året legat kring 10 procent. 
 
Oktober 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet har återigen ökat dock  inte riktigt 
till de nivåer individ- och familjeomsorgen hade före sommaren, men ändå högre 
än hur det var motsvarande månad år 2010 och 2011. Antalet hushåll ökar också 
liksom antalet arbetslösa. Antalet sjukskrivna med intyg ligger kvar på samma 
nivå som föregående månad medan ej SFI-klara minskar. I denna grupp svänger 
det ganska kraftigt från månad till månad. Antal barn i familjer som får 
försörjningsstöd ligger kvar kring 10 procent -  i SCB:s statistik för 2011 så var 
denna siffra för hela landet sju procent, vilket visar att individ- och 
familjeomsorgen i vår kommun ligger en bra bit över riksgenomsnittet. 
 
Omsorgsförvaltningen har efter en utbildning i jämställdhetsintegrering fått i 
uppdrag att lägga till fördelning mellan kön i statistiken för verksamhets-
redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 2012-12-04, § 203 
Omsorgsnämndens protokoll 18 oktober 2012, § 189 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2 oktober 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 9 
 
Förslag till avgift i hemsjukvården 
 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs 
till 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. 

 
2.   Utvärdering av avgiften ska ske efter ett år. 
 
 
Sammanfattning 
 
När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget 2013-02-01 ska 
avgifter tas ut för hembesök och hjälpmedel. En arbetsgrupp med representanter 
för kommunerna i länet har träffats för att titta på förutsättningarna för 
länsgemensamma avgifter för hembesök. Länets socialchefer har enats om att 
föreslå respektive nämnd att fatta beslut. 
 
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och tillhörande skatteväxling övergår från 
landstinget till länets kommuner den 1 januari 2013, dock sker verksamhets- och 
personalövergången från 1 februari 2013. 
 
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län 
så har en länsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunerna sett 
över förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hemsjukvården.  
 
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut: 
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 
300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 13 december 2012, § 250 att bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 13 december 2012, § 250 
Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2012. 
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                                                                                                                                                              Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 9 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Avgiften ska för år 2013 fastställas till 100 kronor i fast 
månadsavgift för varje påbörjad månad. Utvärdering av avgiften ska ske efter ett 
år. 
 
Markus Evensson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag. 
 
Roland Bäckman (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till omsorgsnämndens 
förslag. Utvärdering av avgiften ska ske efter ett år. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer omsorgsnämndens förslag mot Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgsnämndens förslag. 
 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-01-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0412/11 
 
§ 10 
 
Val av en ordinarie ledamot samt en suppleant i Nätverk för strategisk 
samverkan  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Yvonne Oscarsson (V) väljs till ledamot i Nätverk för strategisk samverkan på  
 länsnivå. 
 
2. Helena Brink (C) väljs till ersättare i Nätverk för strategisk samverkan på  
    länsnivå. 
 
 
Sammanfattning 
 
Regionfullmäktige beslutade 27 april 2012, 12 att anta förslaget till Gemensamma 
utgångspunkter för arbetet med befolkningens hälsa i Gävleborgs län samt att 
rekommendera Regionförbundets medlemmar att ställa sig bakom beslutet. 
 
Kommunfullmäktige i Ljusdal har under hösten 2012 ställt sig bakom beslutet. 
 
Regionfullmäktiges beslut innebär att det nuvarande Länsfolkhälsorådet ersätts 
med ett Nätverk för strategisk samverkan på länsnivå. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
     
 
§ 11 
 
Delegationsbeslut nr 132-139 och 145-158/2012  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 132-139 och  
145-158. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 

2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Beslut från länsstyrelsen, 13 november 2012 om att avslå överklagandet av 

kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Kläppa 
27:1 med flera ”Kläppa Industriområde”. KS 458/08 

 
2. Svar på frågor om vägbelysning insända från Ryggskog. KS 71/11 
 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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 Diarienummer 
     
 
§ 14 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

- AB Ljusdalshem 27 november 2012  
- Hälsingerådet 31 oktober 2012 
- Energikoncernen 16 oktober 2012 
- Energikoncernen 13 december 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0524/12 
 
§ 15 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2012, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar 
inkommit till ungdomsstipendiet och tre till ungdomsledarstipendiet. Efter 
ansökningstidens utgång har ytterligare en ansökan kommit till vardera stipendiet. 
 
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister gått igenom 
ansökningarna och därefter lämnat ett förslag till beslut. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 11 december 2012, § 240 att utse tre 
stipendiater (två ungdomar och en ungdomsledare) samt att beslutet skulle skickas 
till kommunstyrelsen för information. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 240 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0431/12 
 
§ 16 
 
Huvudmannaskapet för tre broar som idag ägs av Energikoncernen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.   Beslut tas vid ett senare sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energi AB har den 3 oktober 2012 inkommit med en skrivelse där bolaget 
föreslår att kommunen övertar huvudmannaskapet för gemensamhets-
anläggningen, Bäckebo ga4 i Tallåsen, där två broar ingår, samt för gång- och 
cykelbron i Hennan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att ett övertagande av 
ansvaret för de tre broarna inte är något förvaltningen önskar. Ljusdals kommun 
har idag ansvar för en bro, gamla älvbron i Ljusdal. Det finns ingen kompetens 
inom området brounderhåll hos kommunen så besiktningar måste samordnas med 
Trafikverket som har stor erfarenhet av brounderhåll. De tre aktuella broarna finns 
utanför det kommunala vägnätet idag, i anslutning till vägföreningar.  
 
Om kommunen ska överta broarna kommer en ännu större del av verksamheten 
att ligga utanför både kompetensområdet och dagens kommunala vägnät. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att huvudmannaskapet för 
broarna förblir hos Ljusdal Energi AB som åtminstone har verksamhet i nära 
anslutning till broarna. 
 
Under samhällsutvecklingsutskottets diskussion förs fram att Energibolaget en 
gång har byggt broarna i samband med kraftverksbyggnad och att vattenkraften 
genererat pengar till bolaget. Ljusdal Energi borde därför kunna fortsätta sköta 
broarna.  
 
Om Ljusdals kommun ska överta huvudmannaskapet måste kompetens och 
pengar tillföras för underhåll och framtida åtgärder på broarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 229 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energi 3 oktober 2012  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Ljusdal Energi AB fk 
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 Diarienummer 
   KS 0001/13 
 
§ 17 
 
Information från Ljusdals Bandyklubb 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Björn Eriksson och Mikael Wallin, tränare och marknadsansvarig i Ljusdals 
Bandyklubb,  informerar om föreningens verksamhet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 18 
 
Val av suppleant i världsarvsrådet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Erik Nygren (M) väljs till suppleant  
    i världsarvsrådet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I och med att Hälsingegårdarna har blivit Världsarv har ett Världsarvsråd bildats.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att välja kommunfullmäktiges ordförande 
Ulla-Britt Gidemalm (S) till Ljusdals kommuns representant i Världsarvsrådet. 
 
Länsstyrelsen har nu begärt att varje kommun också utser en suppleant. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen 
Erik Nygren 
Förtroendemannaregistret 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0420/12 
 
§ 19 
 
Ansökan från Järvsö Skoterklubb om utökat inventariebidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Järvsö Skoterklubb avslås.  
 
2.  Samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus får i uppdrag att undersöka  
 möjligheten för klubben söka bygdemedel. 
 
3.  Samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus får i uppdrag att undersöka  
 möjligheten till samverkan mellan skoterklubbarna runt utrustning. 
 

 
Sammanfattning 
 
Järvsö Skoterklubb ansöker om utökat inventariebidrag med 50 000 kronor.  
 
Inventariebidraget är enligt fritidsenhetens bidragsnormer maximerat till 7 500 
kronor per förening och år. Detta för att så många föreningar som möjligt ska 
kunna utnyttja denna bidragsform. Ett bidrag på 50 000 kronor handlar om en 
investering och den storleken på bidrag finns det inte utrymme för i fritids-
enhetens budget. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 11 december 2012, § 241 att ansökan från 
Järvsö Skoterklubb avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 241 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 november 2012 
Ansökan från Järvsö Skoterklubb 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus får i uppdrag 
att undersöka möjligheten för klubben söka bygdemedel. 
 
Leif Persson (S): Samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus får i uppdrag att 
undersöka möjligheten till samverkan mellan skoterklubbarna runt utrustning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklings-
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0420/12 
 
§ 19 forts. 
 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens och Leif 
Perssons tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Järvsö Skoterklubb 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Närljus för verkställande 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-01-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 20 
 
Ansökan om att hyra Ljusdals Folkpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att H.C Restaurang AB får hyra 

Ljusdals Folkpark.  
 
2.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag 

till avtal. 
 
 
Sammanfattning 
 
H.C. Restaurang AB ansöker om att få arrendera/hyra Ljusdals Folkpark. 
Företaget vill råda över hela parkområdet.  
 
Företaget har planer på att skapa en aktivitetspark som förutom nuvarande lekpark 
och minigolf ska kompletteras med hoppborg, 5-kampsbana, höghöjdsbana och 
ett vattenland i miniatyr där älvens naturliga strandbad byggs ut med en eller ett 
par vattenrutschkanor. 
 
Restaurangbyggnaden ska renoveras invändigt för att ge plats åt ett nytt kök för 
den cateringverksamhet som H.C. Restaurang AB idag driver i för små lokaler på 
Ljusdals Järnvägshotell.  
 
En ny, mindre, scen planeras också vid vattnet för intimare tillställningar som 
visaftnar och "Allsång på parken".  
 
Företaget önskar också att kommunen, i samråd med markägare, rensar upp och 
gallrar i slyskogen på den västra älvstranden så att förbipasserande bilturister ser 
Ljusdal - från golfbanan till Hembygdsgården - och därmed blir intresserade av att 
komma in och besöka orten. 
 
Curt-Olof Wennberg ska enligt förslaget engageras som parkens ambassadör - 
CUO kan parken på sina fem fingrar och har återkommande, årliga event som 
måste kunna bestå. 
 
Företaget arbetar för att skapa nya begivenheter, samtidigt som man garanterar att 
området upplåts på samma sätt som tidigare till större event som Mittias 
Gårdsbruks- och Skogsmässa. 
 
Större kringresande turnéer som Diggiloo kan hållas i parken. Då kommer parken 
att leva upp till sin forna storhet som till exempel när Carola gästade Ljusdal med  
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 20 forts. 
 
tusentals besökare i släptåg. För 2013 är redan 3 större evenemang bokade för 
Stora scenen. 
 
På längre sikt inbegrips hela Älvvallenområdet i visionen då befintlig 
idrottsverksamhet kan flyttas till Östernäs. Planerna på lång sikt liknar Leksands 
sommarland, men parken ska vara attraktiv året om. 
 
Ljusdalshems VD Richard Brännström har hjälpt till med att ta fram ett utkast till 
hyresavtal. Hyresavtalet ska diskuteras med hyresgästen innan slutgiltigt beslut 
om kontraktet kan fattas. 
 
När kommunen hyr ut Folkparken så avsäger den sig samtidigt rådigheten över 
området. 
 
Om det blir tvist mellan kommunen och H.C. Restaurang AB så är det hyreslagen 
som gäller. 
 
En möjlighet för att garantera tillgången till parken när det inte är några 
evenemang där skulle vara att skriva ett tilläggsavtal om detta. I så fall är det 
lämpligt att gata/park ombesörjer skötseln av lekparken, minigolfen och infarten. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 11 december 2012, § 224 att ställa sig 
positiv till att H.C Restaurang  AB får hyra Ljusdals Folkpark, att 
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tillägg till kontraktet 
gällande att de allmänna delarna ska vara öppna när H. C Restaurang AB inte har 
några evenemang. Lekparken, minigolfen och infarten ska skötas av 
gata/parkenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 224 
Ansökan från H.C. Restaurang AB 20 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Annelie Wallberg (S) och Stina Michelsson (S): 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att H.C Restaurang AB får hyra Ljusdals 
Folkpark. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
förslag till avtal. 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 20 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0261/10 
 
§ 21 
 
Försäljning av del av Ljusdal-Vik 3:13 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer två områden om tillsammans cirka 0,5 ha av fastigheten 

Ljusdals-Vik 3:13 till ägaren av fastigheten Vallen 2:2 till en köpeskilling av 
15 275 kronor. 

 
2. De sålda områdena ska genom fastighetsreglering överföras till köparens 

fastighet Vallen 2:2. Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ägaren till fastigheten Vallen 2:2 önskar förvärva två områden av fastigheten 
Ljusdals-Vik 3:13, vilka gränsar till den egna fastigheten. 
 
Över område A går infartsvägen till Vallen 2:2 och område B önskar han köpa för 
att kunna spara en skogsskärm i händelse av att kommunen skulle sälja ytterligare 
mark till Vallens gård. 
 
Mellanskog har värderat de två områdena som skogsbestånd till sammanlagt 
15 275 kronor. Fastighetsbildningskostnaden kan bli cirka 25 000 kronor enligt 
Lantmäteriet. 
 
Köparen har begärt att få köpa områdena för 29 000 kronor inklusive 
fastighetsbildning, vilket skulle innebära ett markpris på 4 000 kronor. 
 
Han anser att han blivit förbigången av kommunen vid försäljning av mark till 
Vallens gård och att han då skulle ha erbjudits att köpa en skogsremsa vid södra 
tomtgränsen för att få ett skydd från verksamheten på Vallens gård. Därför anser 
han att han borde få ”rabatt” på markköpet. Samhällsutvecklingsförvaltningen 
tillstyrker inte detta.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 225 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser och karta 3 december 2012 
Förfrågan om markköp och påminnelse, 13 maj 2010 och 16 januari 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Köparen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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   KS 0631/11 
 
§ 22 
 
Ombyggnad och renovering av Kläppa Fritidsgård 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  5,3 mkr anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa 

fritidsgård. 
 
Sammanfattning 
 
Projekteringen för en eventuell renovering och ombyggnad av fastigheten Kläppa 
fritidsgård är gjord och den ligger som grund för de åtgärder som fastigheten är i 
behov av. Ombyggnaden innefattar en omfattande renovering av bland annat 
fasaden utvändigt, nya fönster, installation av ny ventilation, delvis installation av 
ny el och armaturer, nya golvmattor, ny färgsättning på väggar, att handikapp-
anpassa en toalett med mera. 
 
Fastigheten gamla Kläppa skolas lokaler renoverades och anpassades till det som 
kom att bli Kläppa fritidsgård år 1988. En fritidsgård/allaktivitetshus som i slutet 
av 1980 och i början på 90-talet blev en populär mötesplats för ungdomar och 
föremål för många studiebesök som en unik fritidsgård av sitt slag. Med tiden har 
förutsättningarna förändrats på Kläppa fritidsgård och under flera år har osäker-
heten kring beslut om fritidsgårdens placering gjort att fastighetens underhåll 
blivit eftersatt. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 oktober 2012, § 64 att 5,3 miljoner 
kronor anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård 
och budgetramen gällande fritidsgårdar utökas med 420 000 kronor per år för 
ökade hyreskostnader, att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme 
för ombyggnad och renovering, från kommunstyrelsens konto till förfogande för 
ökade hyreskostnader samt justeras i budgetram för kommande år, samt att 
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen. 
 
Kommunstyrelsen har fått information i ärendet vid sammanträdena 1 november 
2012 och 6 december 2012. 
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012, § 413 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 357 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 64 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 september 2012 
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§ 22 forts. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Maj-Britt Tönners (C), Yvonne Oscarsson (V), Roland Bäckman 
(S), Harald Noréus (FP), Malin Ängerå (S), Leif Hansen (SRD), Lars Björkbom 
(KD), Jonny Mill (SRD) och Stina Michelsson (S): 5,3 mkr anslås för ombyggnad 
samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård. 
 
Tomas Wandel (SRD): 0,5 mkr anslås för en uppfräschning av Kläppa fritidsgård. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
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§ 23 
 
Policy Funktionshinderfrågor - Handbok i FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 
Antagande 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Policyn för funktionshinderfrågor antas. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ska få en uppföljning av policyn ett år efter det att den  
    antagits. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har utifrån FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning utarbetat en policy/handbok för funktionshinderfrågor i 
Ljusdals kommun. Arbetet har pågått under 2012.  
 
Policyn/handboken har i olika omgångar under 2012 varit ute på remiss till alla 
förvaltningar och till politiken. Vid den senaste remissomgången ställd till de 
politiska partierna inkom två svar. De partier som svarat är Socialradikala 
demokraterna samt Miljöpartiet. 
 
Rådet har beaktat en inkommen synpunkt, men i övrigt ansett att policyn stämmer 
väl överens med intentionerna i FN-konventionen och att ytterligare ändringar 
därför inte ska göras. 

Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 226 
Förslag till beslut angående policy för funktionshinderfrågor 2 november 2012 
Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun 
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§ 23 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Policyn för funktionshinderfrågor antas.  
 
Lars Molin (M): Kommunstyrelsen ska få en uppföljning av policyn ett år efter 
det att den antagits. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-01-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

38 

 Diarienummer 
   KS 0001/13 
 
§ 24 
 
Information om kommunalt informationsansvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunstyrelsen vill i maj 2013 ha en uppföljning om hur organisationen  
 kring det kommunala informationsansvaret fortlöper. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tf utbildningschef Eva Ulin informerar om det kommunala informationsansvaret. 
 
Kommunernas informationsansvar (KIA) innebär en skyldighet för kommunen att 
hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta om de 
inte går i gymnasieskolan. Syftet med att samla in informationen är att kunna 
erbjuda individuella åtgärder till unga som varken arbetar eller studerar och som 
saknar en gymnasieutbildning. Informationsansvaret är därmed en viktig del i 
arbetet för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och förhindra att ungdomar som 
avbryter sina studier fastnar i ett långvarigt utanförskap. 
 
Enligt SKL:s skrift Kommunernas informationsansvar. En guide om lagstiftning, 
ekonomi och insatser för unga som varken arbetar eller studerar innebär inte 
lagen någon skyldighet att erbjuda särskilda insatser. Att stödja en ung person att 
återgå till sin utbildning eller att etablera sig på arbetsmarknaden kan dock leda 
till stora, eller mycket stora, vinster för både individen och samhället.  
 
Informationsansvaret regleras i skollagen, men det betyder inte att arbetet med att 
identifiera och kontakta de unga som berörs måste genomföras inom ramen för 
gymnasieskolan. 
 
Kommunerna ansvarar för att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning, medan 
Arbetsförmedlingen ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Unga som avbrutit sina gymnasiestudier kan därför vara aktuella för insatser både 
hos kommunen och Arbetsförmedlingen. Därför är det också av stor vikt att få till 
stånd en samsyn och en fungerande samverkan mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen lokalt. 
 
Politiskt förankrade mål är en framgångsfaktor för arbetet. 
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§ 24 forts. 
 
 
Bakgrund i Ljusdals kommun 
 

• SKOS (Skola och Omsorg i Samarbete) sedan 2009 
• PwC granskning 2010 
• Sedan 2011 finns en ansvarig för KIA på 20%  
• Utbildningsnämnden beslutade som målsättning 2012: ”Samtliga 

ungdomar i den grupp som enligt skollagen omfattas av KIA, ska anse sig 
ha erbjudits möjligheten att studera utifrån sina förutsättningar och blivit 
erbjuden en meningsfull sysselsättning”. 

• Utredarenhetens utredning 2012 
• Pågående projektanställning 100% 

Åtgärder/stöd idag 
 

• Studie- och yrkesvägledare 
• Arbetsförmedlingen 
• UNIK 
• Vuxenutbildning 
• Gymnasieskolan 
• Folkhögskola 
• Projekt Sigrid 
• IFO 
• Beroendecentrum 
• Landstinget 
• Försäkringskassan 

 
 
Nuläge  
 

• Utredning genomförd 
• Uppdrag från utbildningsnämnden till utbildningsförvaltningen  
• Arbetsgrupp bildad 

 
 

Eva Ulin informerar om att utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen måste 
arbeta för att kvalitetssäkra de rutiner och verksamhetssystem som finns. Men 
utifrån de resurser och de tekniska möjligheter som finns håller man sig 
informerade. 
 
Leif Hansen (SRD): Kommunstyrelsen vill i maj 2013 ha en uppföljning om hur 
organisationen kring det kommunala informationsansvaret fortlöper. 
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§ 24 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att notera 
informationen till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 25 
 
Information om nationella prov från årskurs 3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Tf utbildningschef Eva Ulin informerar om de nationella prov som hålls i årskurs 
3. 
 
Syftet med proven är att: 
 

• Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
• Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och nationell nivå 
• Konkretisera kursplaner 
• Ge en ökad måluppfyllelse för eleverna 

 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 26 
 
Ny förbifart Ljusdal, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklare Rolf Berg informerar om ny förbifart Ljusdal. 
 
Läge januari 2013 
 

• Avsiktsförklaring tecknad mellan Ljusdals kommun, Region Gävleborg 
och Trafikverket angående förbifart längs Kyrksjönäsvägen. 

• Region Gävleborg har anslagit medel till Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. 
• Trafikverket har påbörjat åtgärdsvalsstudie för sträckan Kläppa- Höga. 
• Beslut om återupptagande av detaljplanearbete för planskildhet och 

cirkulationsplats vid fd Kährs. 
• En regional transportsystemanalys har påbörjats och ett förslag ska vara 

klart i februari 2013, därefter remiss till kommunerna. Kommunen har 
lämnat underlag. 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur omarbetas med ny period 
2014-2025, remiss preliminärt 1 augusti- 30 september 2013. 

 
Virkesomlastning vid bangården 
 
Problem med nuvarande verksamhet: 
 

• Otillräcklig kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd. 
• Ingen möjlighet till annan hantering än omlastning. 
• Dålig samordning mellan aktörer. 
• Barriäreffekt i samhället. 
• Buller, damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning. 
• Skador på vägnätet (kommunalt). 
• Trafikproblem (650 000 m3/10 000 fordon/år) 
• Hindrar annan markanvändning. 
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§ 26 forts. 
 
Hittills har bl a följande skett för ny plats för omlastning och andra 
verksamheter 
 

• Förstudie sju alternativ (kommunen) 2000 
• Förstudie fyra alternativ (kommunen/Ramböll) 2010 
• Planprogram Tegeltjär- Bränta 
• Naturvärdesinventering 
• Geoteknisk utredning 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Samhällsekonomisk bedömning, nyttan 1,6/40 år 
• Kommunalt inriktningsbeslut om avveckling från nuvarande plats senast 

31 december 2012  
• Kommunen + näringslivet finansierar Trafikverkets förstudie 
• Två huvudalternativ 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 27 
 
Information om arbetet med miljömål och vattendirektiv 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Miljömålen är vägledande för miljöarbetet i Sverige. Kommunen har pekat ut sju 
miljömål som 2009 var aktuella för kommunen. Dessa sju miljömål är: 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Levande skogar 
• Rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Giftfri miljö 
 
Det då varande arbetet med miljömålen resulterade i att det under 2009 togs fram 
ett förslag på åtgärder som fastställdes i en överenskommelse med Länsstyrelsen. 
En uppföljning av arbetet med dessa åtgärder gjordes under februari 2011. 
 
I dagsläget pågår inget samordnat miljömålsarbete i kommunen, men varje 
enhet/förvaltning arbetar själva med miljöfrågor. Under 2013 kommer 
Länsstyrelsen att precisera nya åtgärdsförslag för de 16 nationella miljömålen. 
 
Vattendirektivet anger vilka åtgärder kommunerna ska arbeta mot för bättre 
vattenkvalitet på kommunens yt - och grundvatten. Åtgärder som behöver vidtas 
och där kommunen har ansvaret är: 
 
• Inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan 

ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk 
status eller god kemisk status. 

• Inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god 
kvantitativ status. 

• Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 
personer eller där vattenuttaget är mer än 10 kubikmeter/dag, har god kemisk 
och kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 

• Att utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten uppnås och inte överträds. 
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§ 27 forts. 
 
 
 
• I samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, 

särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerare att 
inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ 
status. 

 
 
Hur kan kommunen samordna arbetet med miljömålen och vatten 
direktivet? 
 
Miljöenheten föreslår att en arbetsgrupp tas fram för att effektivisera och 
samordna arbetet som i dag sker på olika enheter i sammanhang med dessa frågor. 
Detta skulle göra att man får en samlad bild av insatser som görs samt 
medvetandegör dessa. 
 
Syftet med gruppen är att samordna arbetet med miljömåls- och 
vattendirektivsfrågorna. Arbetet skulle också kunna utmynna i nya åtaganden 
enligt de åtgärdsförslag som Länsstyrelsen kommer att ta fram för miljömålen. 
 
Sammankallande för gruppen föreslås vara Pär Lundagårds i sin roll som 
kommunekolog. Hans roll omfattar utöver att sammankalla gruppen minst 2 
gånger per år även att samordna och redovisa arbetet. Respektive gruppdeltagare 
har i uppgift att redovisa sin enhets arbete. Utanför träffarna deltar respektive 
gruppdeltagare på miljömåls- och vattendirektivsträffar efter angelägenhet och 
vikt. Implementering av miljömåls- och vattendirektivs frågorna i verksamheten 
är en viktig del i det vardagliga arbetet. Varje år bör en avstämning ske hur arbetet 
fortlöper med kommunens arbete både vad gäller miljömålen samt 
vattendirektivet. Redovisning bör ske till samhällsutvecklingsutskottet i 
november/december varje år. 
 
På sikt är planen att få med omsorgs- och utbildningsförvaltningen i arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 242 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 28 
 
Underrättelse om Trafikverkets ställningstagande. Förstudie för 
lokalisering av järnvägsterminal för skogsråvaror, Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklare Rolf Berg informerar om Trafikverkets underrättelse om 
ställningstagande gällande förstudie för lokalisering av järnvägsterminal för 
skogsråvaror, Ljusdals kommun.  
 
”Trafikverket har, tillsammans med Ljusdals kommun, tagit fram en förstudie för 
lokalisering av en ny järnvägsterminal för bl skogsråvaror. I förstudien har fyra 
alternativa lokaliseringar utretts. 
 
Förstudiens samrådshandling var tillgänglig för synpunkter under perioden 1 
januari 2012 till 8 februari 2012. Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade 10 maj 
2012 att samtliga utsedda alternativ i förstudien innebär betydande miljöpåverkan.  
 
Trafikverket har i samförstånd med Ljusdals kommun beslutat att inte driva 
processen vidare med en ny lokalisering av järnvägsterminal enligt de alternativa 
platser om utretts i förstudien. Eftersom det inte finns medel i nationella/regionala 
planer så krävs med finansieringslösning där de lokala aktörerna delar på 
kostnaderna. I dagsläget finns inget intresse från de olika aktörerna att driva 
igenom en gemensam etablering på de alternativa lägen som behandlats i 
förstudien. Diskussioner förs mellan Ljusdals kommun och nuvarande aktör 
(Trätåg AB) om att lokalisera verksamheten på ny plats vid Kläppa söder om 
befintlig anläggning. Trafikverket är positiv till en fortsatt utredning av möjligt 
läge vid Kläppa. Riksintresset för terminalen måste dock säkerställas och hur 
tillgänglig den ska vara för andra aktörer. Skulle det senare visa sig att en ny 
öppen terminal ändå måste anläggas på annan plats, kan denna förstudie användas 
som underlag i den fortsatta processen.” 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0432/12 
 
§ 29 
 
Huvudmannaskapet för vägbelysningen i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.   Beslut tas vid ett senare sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energis inkom den 3 oktober 2012 med en skrivelse där den verkställande 
direktören föreslår att Ljusdals kommun övertar huvudmannaskapet för den av 
Ljusdal Elnät ägda vägbelysningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdal Elnät AB 
övertog vägbelysningen den 1 januari 1995 till dess bokförda värde. Den gången 
var en del av anledningen till det ändrade huvudmannaskapet att elkompetensen 
fanns inom Ljusdal Energi. 
 
Ljusdal Elnät AB övertog vägbelysningen den 1 januari 1995 till dess bokförda 
värde. Den gången var en del av anledningen till det ändrade huvudmannaskapet 
att elkompetensen fanns inom Ljusdal Energi. 
 
Sedan 1995 har antalet anställda inom enheten Gata/Park, som ansvarar för 
belysningsbudgeten, minskat markant. På grund av personalbrist finns det idag 
ingen möjlighet för enheten att ta på sig ägaransvaret för vägbelysningen. I 
jämförelse med andra kommuner ligger Ljusdals belysningskostnader relativt lågt, 
så någon ekonomisk vinning för skattebetalarna blir det troligen inte även om ett 
övertagande innebär att belysningen kan upphandlas. 
 
Det bör även tas med i beräkningen att kommunfullmäktige kan komma att 
besluta om en upprustning av belysningsanläggningar. Om denna upprustning 
sammanfaller med ett köp av anläggningarna kommer kostnaden att bli påtaglig 
för kommunen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser inte att vägbelysningen ska övergå till 
kommunal ägo igen. Om huvudmannaskapet för belysningen ska övergå till 
kommunen behöver gata/parkenheten utökas med en beställarfunktion. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 11 december 2012, § 230 att Ljusdals 
kommun övertar huvudmannaskapet för den av Ljusdal Energikoncernen ägda 
vägbelysningen under förutsättning att medel och relevant kompetens tillförs. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2013-01-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0432/12 
 
§ 29 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 230 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energi, 3 oktober 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energikoncern 
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