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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 310 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

- Region Gävleborg och Ljusdals kommun har haft en dialog om förslaget till Regional 
Utvecklingsstrategi (RUS). Kommunchefen konstaterar att det är ett ostrukturerat 
dokument, som bör bli tydligare och mer kommunicerbart. RUS ska beslutas av 
kommunstyrelsen i december. 

 
- Världsarvet är en stor fråga för regionen 

 
- idag kommer nya skatteunderlagsprognosen baserad på budgetpropositionen. Stor 

betydelse för kommunens budgetprocess. 
 

- Reservkraften på äldreboendena Nyhem och Furugården är strax klar via Ljusdals 
Servicehus.  

 
- Upphandlingen på östernäsparken är ute.  

 
- Nytt samverkansavtal från 1 oktober mellan AG och facken. Alla chefer och fackliga 

har haft utbildning i MBL. 
 

- Rapport om PA-samverkan (personal och löneområdet) Hälsingland presenteras på 
nästa Hälsingeråd, kommer att presenteras på kommunstyrelsen. 

 
- Det har varit två bra arrangemang i Ljusdal; trendmässan och gårdagens match med 

över 3 000 besökare vardera. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0085/12 
 
§ 311 
 
Ekonomisk information: Redovisning KS konto till förfogande 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet. 
 
 
Beslut tagna till och med 2012-09-20  

  
1. Kommunstyrelsen till förfogande  
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr) 1 500 
Beslutade anslag  
2012-01-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården (villkor 
bidrag Boverket) 

            267,8 

2012-02-01 Ljusdals Cykelklubb: Nordiska veteranmästerskapen på cykel 2012, 
delegeringsbeslut. 

  30,0  

2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Bidrag per år 2012-2014.   30,0 
2012-03-01 Ljusdals Riksteaterförening: Verksamhetsbidrag  för 2012   35,0 
2012-03-01 Ljusdals Ridklubb: Bidrag energikostnader  135,7 
2012-03-01 Ramsjö Hembygdsförening: Anslag nytt tak Nagg-Jonsgården   70,0 
2012-03-28 Kårböle byalag: Tryck bok kårböle i nutid, delegeringsbeslut     7,0 
2012-03-29 Gata/Park: Kampanj & material Skräpplockarveckan    25,0 
2012-03-29 Scensation kulturförening: Sommarteater Hälsinglands Träteater    50,0 
2012-03-29 Ljusdals Bandyklubb: Marknadsföringsåtgärder 250,0 
2012-04-05 Humla kulturförening: 5-års jubileum  50,0 
2012-05-03 BRIS: Bidrag till BRIS stödelefon 2012 19,0 
2012-06-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården (avslag 
bidrag Boverket) 

          -267,8 

2012-06-28 Ljusdal i Centrum: Bemanning turistinformation i centrala Ljusdal 44,0 
2012-08-09 Los idrottsförening: Renovering samlingslokal Nickelvallen            126,7 
2012-09-06 Ljusdals Bandyklubb: Sponsring (del av) 90,0 
2012-09-13 Ljusdals Fotoklubb: Hälsingemästeskapet i fotokollektioner, 
delegeringsbeslut. 

  2,3 

S:a använda medel: KS till förfogande 964,7 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande 535,3 

  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-10-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 
 Diarienummer 
   KS 0085/12 
 
§ 311 forts. 
 
 
2. KS investeringsutrymme  

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag  
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad avloppsreningsverket Järvsö) 
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)  
2012-03-01 Projektering för ombyggnad av aula, Slottegymnasiet 800,0 
2012-08-09 Projektering för om- och tillbyggnad av hus H, Gärdeåsskolan 850,0 
2012-08-09 Attestfunktion till schema- och bemanningssystemet Besched 184,5 
2012-09-06 Inköpssystem Visma Proceedo 410,0 
S:a använda medel: KS investeringsutrymme          2 244,5 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme          755,5 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 312 
 
Budgetuppföljning 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ekonom Carina Pehrsdotter Wikman informerar om utfallet för nämnderna per 
augusti månad:  
 
Kommunstyrelse 6 446 tkr 
Utbildningsnämnd 4 472 tkr 
Omsorgsnämnd - 6 879 tkr 
Övriga nämnder 114 tkr 
Summa 4 153 tkr 
 
Kommunstyrelse 
De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen uppvisar ett positivt utfall per 
augusti, De största positiva utfallen finns inom fastighet, där främst 
driftskostnader och hyresintäkter har positiva avvikelser, samt den skogliga 
verksamheten där intäkterna blivit högre än förväntat. 
 
Utbildningsnämnd 
Överskottet inom utbildningsnämnden beror främst på positiva utfall inom 
grundskola och verksamhetsstöd, Inom grundskolan är det främst fördelade extra 
medel för bland annat IT- och specialpedagogresurser samt köp/sälj av elevplats 
(IKE) som genererar överskottet. Inom verksamhetsstöd är det ett ännu ej utnyttjat 
centralt konto för kompetensutveckling som bidrar till periodens överskott. 
 
Omsorgsnämnd 
Inom omsorgsnämnden är det individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg som 
är de främsta orsakerna till nämndens underskott per augusti, Inom individ- och 
familjeomsorgen är det högre kostnader för försörjningsstöd samt personal inom 
både barn- och ungdomsgruppen samt ekonomigruppen. För äldreomsorgen är det 
svårigheter att få flexibilitet i utförande av beslutade timmar inom hemtjänsten 
som ger höga personalkostnader samt att behovet av hemtjänst totalt har ökat i 
förhållande till budget. 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 312 forts. 
 
 
Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så 
stora avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut 
om åtgärder bör vidtas. 
 
1. Individ och familjeomsorg: Försörjningsstöd -2 617 tkr. 
2. Individ och familjeomsorg: Barn och familjeenheten -1 068 tkr. 
3. Äldreomsorg: Hemtjänstkostnader -4 400 tkr. 
4. Kommunledningskontoret: IT kostnader -649 tkr. 
5. Överförmyndarverksamhet samt nämnd: Handläggar- och arvodeskostnader -
262 tkr. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0383/12 
 
§ 313 
 
Kommunens skattesats budgetår 2013 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för budgetår 2013 skall vara 22,36 öre per skattekrona. 
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av beslutad skatteväxling gällande övertagande av hemsjukvården 
föreslås att skattesatsen höjs med 22 öre till 22,36 öre per skattekrona, vilket 
innebär 22,36 % av den beskattningsbara inkomsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 147 
Kommunchefens skrivelse 31 augusti 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson 
(S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
 
Till protokollet noteras att Karin Jansson (MP) inte deltar i beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 314 
 
Utredning av medborgarförslaget gällande att Ljusdals kommun har ett 
kommunkort 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Rapporten gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun godkänns. 
 
 
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. 
 
Utredaren skriver att turismnäringen redan idag arbetar med paketering av sina 
produkter, förslagsvis bör det undersökas om turismnäringen och Närljus 
tillsammans med de lokala näringsidkarna är intresserade av att ett kommunkort 
införs i Ljusdals kommun. Det handlar om att samordna både privat, förenings- 
och kommunal verksamhet. Logistiken runt transporterna mellan de olika 
faciliteterna är en annan viktig fråga som måste utredas om det beslutas att införa 
ett kommunkort. 
 
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? 
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 314 forts. 

 
• Ska kortet vara gratis eller gratis eller köpas? 
• Ska kortet beställas online? 
• Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade? 
• Hur hanteras eventuell vinst? 
• 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?  
 
 
Beslutsunderlag 
 
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 
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 Diarienummer 
   KS 0217/12 
 
§ 315 
 
Medarbetarundersökningen - sammanfattningar från förvaltningarna 
2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Under november och december 2011 genomfördes en medarbetarundersökning 
bland kommunens anställda. Förvaltningscheferna har nu sammanfattat resultaten 
på sina respektive förvaltningar. 
 
Kommunchefen skriver i sin sammanfattning av hela kommunens resultat att 
svarsfrekvensen var 75%.  
 
• 89,4 % trivs på sin arbetsplats och 84% tycker att de har stimulerande 

arbetsuppgifter. 71,7% anser att det finns goda möjligheter att utvecklas och 
lära sig nya saker. 

 
• 42,3% upplever negativ stress och 47,4% svarar att det inte finns tid för 

planering och uppföljning.  37,9% tycker att arbetsbelastningen är för hög i 
förhållande till arbetstiden.  

 
• 28,2% svarar att de utsätts för hot eller våld i sin arbetssituation. 
 
• 90,5% är aktiva i planeringen av arbetet och 87,7% upplever att de har stor 

frihet att själv planera sitt arbete. 
 
• Mellan 80-90% anser att man kan prata med sin chef om svårigheter i arbetet, 

att chefen visar förtroende, att chefen visar uppskattning och att man har fått 
en klar uppfattning på hur chefen ser på arbetsinsatsen. 

 
• 30% vet inte hur den politiska organisationen fungerar. 
 
Den sammanlagda bedömningen är att många upplever att det är stressigt och att 
tiden inte räcker till. Men trots detta trivs de allra flesta med sin arbetsplats. En 
förklarande faktor kan vara att man är delaktig i planerandet av arbetet och känner 
stor frihet i att kunna planera sitt eget arbete. Övergripande får cheferna ett gott 
betyg, men oroväckande är att så många utsätts för hot eller våld i sin 
arbetssituation. Resultatet kommer att diskuteras i kommunens ledningsgrupp och 
åtgärdsplaner görs på respektive enhetsnivå. 
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 Diarienummer 
   KS 0217/12 
 
§ 315 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2012, § 305 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 70 
Sammanfattningar av resultaten av medborgarundersökningen 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0310/12 
§ 316 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Upplägget för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns med 

följande ändring: 
 
       Frågan ”Är verksamhetsmålen relaterade till kommunprogrammet och  
       kommunfullmäktiges mål?” ska ändras till ”Är verksamhetsmålen relaterade  
       till kommunfullmäktiges övergripande mål?” 
 
 
2. När nya policyer antas ska delegeringsordningen också revideras i enlighet med 

policyn. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 13 juni 2012, § 206 kommunchefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens hearingar med nämnderna, bolagen, Närljus och Inköp Gävleborg 
ta fram mallar över vilka frågor som kommunstyrelsen vill ha besvarade. 
 
Allmänna utskottet förslår 14 augusti 2012, § 117 att upplägget för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns. När nya policyer antas ska delegerings-
ordningen också revideras i enlighet med policyn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2012, § 307 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 117 
Frågor inför hearings med kommunstyrelsen 20 januari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 206 
Kommunchefens skrivelse 15 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Frågan ”Är verksamhetsmålen relaterade till 
kommunprogrammet och kommunfullmäktiges mål?” ska ändras till ”Är 
verksamhetsmålen relaterade till kommunfullmäktiges övergripande mål?” 
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 Diarienummer 
   KS 0310/12 
§ 316 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag 
inklusive Karin Janssons yrkande.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 317 
 
Beskrivning av ansvarsförhållandet mellan kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen uppdrog i mars 2012 till kommunchef Nicklas Bremefors att i 
september månad återkomma med en tydlig beskrivning av ansvarsförhållandet 
mellan kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar frågan. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 318 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling: 
 
1. Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 141 – Nytt korttidshem i 

Ljusdal. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 319 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Regionstyrelsens beslut 8 juni 2012, § 59 beträffande ”Förbifart Ljusdal”. 

KS 0351/12 
 
2. Avtal mellan Ljusdals kommun och Tallåsens Laxodling AB om ledningen 

till kläckeriet. KS 0031/09 
 
 

Beslutsexpediering 
Akterna 
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 Diarienummer 
     
 
§ 320 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
 

• Rådet för funktionshinderfrågor 27 augusti 2012  
• Kommunala pensionärsrådet 11 september 2012  
• Ljusdal Energikoncern 28 augusti 2012  
• AB Ljusdals Servicehus 28 augusti 2012  
• AB Ljusdalshem 28 augusti 2012  
• Hälsingerådet 5 september 2012  
• Ljusnan Voxnan Vattenvårdsförbund 
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 Diarienummer 
     
 
§ 321 
 
Delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 98-112. Samtliga 
beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
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 Diarienummer 
   KS 0384/12 
 
§ 322 
 
Anmälan om delegationsbeslut: Projekt Vägen till e-Samhället, 
medfinansiering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman har på delegation fattat beslut 
om medfinansiering med 84 000 kronor av projektet ”Vägen till e-samhället”. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ska delegeringsbeslut i brådskande 
ärenden fattade av ordföranden anmälas på nästkommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 323 
 
Val av representant (1) till Världsarvsrådet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunfullmäktiges ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) väljs till  
 kommunens representant i Världsarvsrådet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I och med att Hälsingegårdarna har blivit Världsarv har ett Världsarvsråd bildats.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ulla-Britt Gidemalm 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 324 
 
Rekrytering av tillförordnad förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Eva Uhlin anställs som tillförordnad utbildningschef fram till dess att en ny 

förvaltningschef rekryterats. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ny utbildningschef ska anställas efter att Stefan Meuller avslutat sin 
anställning som utbildningschef. Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 
2012, § 68 att anställa Tor Jonsson som tillförordnad utbildningschef fram till 
dess att en ny förvaltningschef rekryterats. 
 
Eftersom Tor Jonsson valt att avsluta sin anställning och ingen ny utbildningschef 
anställts ännu föreslår kommunchef Nicklas Bremefors att kommunstyrelsen 
anställer Eva Uhlin som tillförordnad skolchef fram till dess att ny förvaltnings-
chef rekryterats.  
 
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 173 att Eva Ulin anställs som 
tillförordnad utbildningschef fram till dess att en ny förvaltningschef rekryterats. 
 
Facklig förhandling gällande tillförordnad utbildningschef hölls den 3 oktober 
2012.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 173 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Stina Michelsson (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Eva Ulin 
Kommunchefen för verkställande, Utbildningsnämnden fk 
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 Diarienummer 
   KS 0512/10 
 
§ 325 
 
Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals 
kommun 2011-  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1.  Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Roland Bäckman eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande Yvonne Oscarsson.  

 
 Kontrasignation skall göras av kommunchef Nicklas Bremefors, av socialchef  

Marita Wikström, av tf utbildningschef Eva Ulin eller av samhällsutveck-
lingschef Stig Olson. 

 
Sammanfattning 
 
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska 
underteckna handlingarna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga banker 
Ekonomienheten  
Firmatecknarna 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 326 
 
Budget 2013 för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1.  Förslag till budget 2013 och ELP 2014-2015 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
2.  Budget för den skogliga verksamheten flyttas från och med 2013 till  
 finansieringsbudgeten. 
 
3.  I ELP 2014-2015 flyttas budget för kollektivtrafiken till finansieringsbudgeten.  
 
4.  Medel tillskjuts i budgetramen för 2013 och ELP 2014-2015 för Stenegård. 
 
5.  Investering i konstgräsplan lyfts ur budgeten och återkommer som eget ärende. 
 
6.  Samtliga utökade investeringsramar för IT, Fastighet, Räddningstjänst och  
 Fritidsenhet lyfts ur ELP 2014-2015 och kompletteras inför budget 2014. 
 
7.  Målformuleringarna ska behandlas i budgetberedningens och allmänna  
 utskottets fortsatta budgethantering. 
 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Vid kommunstyrelsens beslut gällande förslag till nämndernas budgetramar för 
2013 var budgetberedningens förslag en utökad budgetram för kommunstyrelsens 
verksamheter med 3,3 mkr. Beslut i kommunfullmäktige togs i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag om 2 mkr i utökad ram för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Av de beslutade 2 mkr i utökad ram för kommunstyrelsen föreslår verksamheten 
en fördelning om 1,5 mkr till samhällsutvecklingsförvaltningen respektive 500 tkr 
till kommunledningskontoret.   
 
De 500 tkr i utökad ram för kommunledningskontoret föreslås utöka IT-enhetens 
budget då det är den enhet inom kommunledningskontoret som har de största 
kostnadsökningarna till följd av behov av utökat IT-stöd samt även uppgradering 
av befintligt IT-stöd.  
 
Inom kommunstyrelsen föreslås även omdisponering inom ram mellan enheterna 
enligt bifogat sifferunderlag.   
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 326 forts. 
 
Av kommunfullmäktige beslutad budgetram i juni har justerats med förändrade 
kapitalkostnader för 2013 i enlighet med beslutade budgetförutsättningar.  
 
Under flera år har verksamheterna inte kompenserats för kostnadsökningar utöver 
löner och kapitalkostnader. Dessa kostnadsökningar består bland annat av 
uppvärmningskostnader, drivmedel, entreprenadkostnader och hyror. Utifrån 
beslutad budgetram för 2013 har därför kommunstyrelsen inrymt dessa 
kostnadsökningar vilket i förlängningen påverkar den befintliga verksamheten. I 
ELP 2014-2015 finns äskanden för dessa beräknade kostnadsökningar samt medel 
för utökad verksamhet. 
 
För den skogliga verksamheten föreslås att budgeten med eventuella över- 
respektive underskott hanteras utanför den ordinarie budgetramen för 
kommunstyrelsen eftersom det kan vara stora variationer i utfallet mellan åren. 
Med nuvarande system riskerar förvaltningen att behöva dra ner på ordinarie 
verksamheter på grund av för högt budgeterat skogsnetto. 
 
Kollektivtrafiken har från och med 2012 övergått till annan myndighet genom 
skatteväxling. I ELP 2014 och framåt finns en nettointäkt kvar hos förvaltningen 
som bör hanteras i kommunens centrala budgethantering eftersom ingen del av 
verksamheten finns kvar inom förvaltningen. Skatteväxlingen skall i grunden vara 
neutral för kommunen. 
 
För 2012 finns medel anslaget i budgetramen för Stenegård. I budget 2013 samt 
ELP 2014-2015 finns inga medel budgeterade för driften. Detta ärende kommer 
till kommunfullmäktige för beslut senare i höst.  
 
Investeringsbudget 
 
Räddningstjänsten begär för 2013 en utökning av investeringsbudgeten för att 
förnya fordonsparken enligt den investeringsplan som finns upprättad. Idag finns 
fyra tunga fordon som är äldre än 20 år vilket gör att det är svårigheter att få tag 
på reservdelar samt att det är negativt i trafiksäkerhetshänseende. 
 
Biblioteksverksamheten begär för 2013 investeringsmedel för inköp av ny 
bokbuss. Nuvarande bokbuss blir 15 år 2014 vilket medför ökade 
underhållskostnader samt att driftsäkerheten minskar. 
 
Fritidsenheten begär investeringsmedel för 2013 till byggande av en uppvärmd 
fullstor konstgräsplan i Ljusdal. Eftersom fotbollen är den klart största idrotten i 
Ljusdals kommun så bör den och framförallt den breda ungdomsverksamheten ges 
bra förutsättningar att utveckla sin idrott. Kommunens fotbollsföreningar lägger 
för närvarande mycket pengar på hyra av konstgräsplaner i våra grannkommuner  
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 326 forts. 
 
för träningar och matcher. En byggnation av konstgräsplan skulle även frigöra 
tider i inomhushallarna för övriga idrottsverksamheter. Med hänvisning till 
investeringens storlek bör detta återkomma som eget ärende. 
 
I ELP 2014-2015  för investeringar har förvaltningen redogjort för de behov samt 
önskemål som finns för kommande investeringar. Kommunchefen föreslår att de 
utökade behoven lyfts ur ELP och återkommer i budget 2014 alt. som egna 
ärenden med kompletterande underlag. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2 oktober 2012, § 163 att kommunchefen får i 
uppdrag att utifrån mötets diskussion ta fram ett förslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchefen har 3 oktober 2012 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 oktober 2012  
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 163 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 170 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 146 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Leif Persson (S), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD) och 
Stina Michelson (S): Bifall till kommunchefens förslag. 

Karin Jansson (MP): Avslag på förslaget att flytta budget för den skogliga 
verksamheten till finansieringsbudgeten. 

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse redovisa resultat av mål 
2012 ”Genomgång ska göras av organisationen för att hitta möjliga besparingar 
inför 2013 " 

Yrkanden gällande målen: 

Medarbetare: 

Medarbetarna ska under året delta i utbildningar om arbete i en politiskt styrd 
organisation. 

Verksamhet 

Inför budgetarbete 2014 ska en ny struktur för arbetet med mål i budgeten vara 
framtagen. 

Arbete med översiktplan/fördjupning Järvsö ska färdigställas. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-10-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 326 forts. 
 

Miljö 

Det lokala miljömålsarbetet ska intensifieras. Kommunstyrelsen ska ägna minst en 
halvdag åt detta arbete.  

Nulägesanalys klimat och miljö ska presenteras under 2013. 

Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska mätas och redovisas till 
fullmäktige. 

Lars Molin (M): Bifall till Karin Janssons två yrkanden under Verksamhet. 

Helena Brink (C): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens övergripande mål. 

Karin Jansson (MP): Avslag på att kommunstyrelsen gör samhällsutvecklingsför-
valtningens mål till sina egna. 

Ärendet ajourneras och återupptas efter fem minuter. 

Roland Bäckman (S): Målformuleringarna ska behandlas i budgetberedningens 
och allmänna utskottets fortsatta budgethantering. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande om att flytta budget för den 
skogliga verksamheten till finansieringsbudgeten mot Karin Janssons yrkande om 
avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks m fl 
yrkande.  
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-
lingsförvaltningens övergripande mål. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller dessa. 

Ordföranden ställer Karin Janssons yrkanden kring målformuleringar mot sitt eget 
yrkande, om att behandla målformuleringarna i budgetberedningens och allmänna 
utskottets fortsatta budgethantering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens yrkande. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
”Förvaltningen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse redovisa resultat av mål 
2012 ”Genomgång ska göras av organisationen för att hitta möjliga besparingar 
inför 2013”. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till budget i övrigt. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 326 forts. 

Reservationer 

Karin Jansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Kommunchefen  
Budgetberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0358/12 
 
§ 327 
 
Jämställdhetsintegrering av beroendemottagningen inom 
omsorgsförvaltningen, finansiering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Plan för jämställdhetsintegrering antas. 
 
2.  230 000 kronor anslås till omsorgsnämnden vilket motsvarar en tjänst på 50%  
 för att genomföra planen för jämställdhetsintegrering inom omsorgsförvalt- 
 ningen och beroendecentrum. 
 
3.  Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
4.  Kommunstyrelsen önskar en uppföljning av planen under 2013. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljusdals kommun ska jämställdhets-
integreras. Jämställdhetsintegrering innebär att samhällets service och tjänster 
som erbjuds medborgarna ska anpassas efter båda könens villkor och behov.  
 
Omsorgsnämnden har därför föreslagit att kommunstyrelsen anslår 230 000 
kronor vilket motsvarar en tjänst på 50% för att genomföra planen för 
jämställdhetsintegrering inom omsorgsförvaltningen och beroendecentrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 166 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 september 2012  
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Stina Michelson (S), Kenneth Forssell (V) och Marie-Louise 
Hellström (M): Bifall till omsorgsnämndens förslag. Kommunstyrelsen önskar en 
uppföljning av planen under 2013. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden, Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 328 
 
Gatubelysningspolicy 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Beslut i ärendet fattas vid nästkommande sammanträde. 
 
3. Beslut om ny gatubelysningspolicy fattas också vid nästkommande  
   sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet fick 13 september 2012, § 141 en information om 
gatubelysningen. Utskottet beslutade att till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen sak ingen ytterligare vägbelysning raseras (om det inte är 
nödvändigt av säkerhetsskäl). 
 
Kommunstyrelsen fick 27 september 2012, § 298 en information om 
gatubelysning och gatubelysningspolicy. 
 
Gatu- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar och lämnar två alternativ 
till beslut gällande belysningsanläggningar i kommunen: 
 
Alt 1.  Raseringar genomförs i linje med den antagna belysningspolicyn. Vid  
 tveksamma ärenden lyfts enskilda beslut till samhällsutvecklingsutskottet  
 för avgörande. 
 
Alt 2.  1.  Samtliga belysningsanläggningar i kommunal äga längs statlig väg  
  renoveras. Vid tveksamheter lyfts enskilda ärenden till  
  samhällsutvecklingsutskottet för beslut. I och med detta beslut upphör  
  belysningspolicyn att gälla. 
 
 2. 3,75 miljoner kronor per år tillsätts under åren 2013-2016 för att  
  genomföra renoveringarna. 
 
 3.  Där hela anläggningar ska ersättas har Ljusdal Elnät AB och  
  samhällsutvecklingsförvaltningen rätt att omforma anläggningen efter  
  modernare normer med mer utspridda stolpar och mest ljus vid  
  korsningar och busshållplatser. 
 
 4. Den nya utökade gatubelysningspolicyn antas. 
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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 328 forts. 
 
Konsekvenser 
 
Alt 1. Negativa: Belysningsanläggningarna kommer att saknas av de som bor i  
 dess närhet. En följd kan vara att färre vill ut och gå kvällstid då det  
 känns otryggt. Det kan även uppfattas som mindre bebyggt av dem som  
 passerar. 
 
 Positiva: Kommunen sparar driftskostnader. Elförbrukningen minskar.  
 Det blir tydligare vem som driftar belysningen längs en väg, d v s  
 väghållaren. 
 
Alt 2. Negativa: Fördyrad kostnad för belysning under X antal år framåt.  
 Elförbrukningen är högre än i alternativ 1. Det blir inte självklart vem  
 som ansvarar för belysningsanläggningar i kommunen. Det finns ingen  
 rättvis fördelning i vem som har och vem som inte har belysning då  
 anläggningar inte finns överallt. Det finns ökad risk för att Trafikverket  
 kommer vilja att kommunen tar över samtliga anläggningar i kommunen. 
 
 Positiva: Kommuninvånarna har fortsatt belysning på de platser där det  
 lyser i dag. Besökarna upplever platserna som mer bebyggda tack vare  
 lamporna. De gamla armaturerna byts ut mot energieffektiva vilket  
 sänker energiförbrukningen mot tidigare. 
 
 
Kostnaden som räknats fram är cirka 15 miljoner kronor för renoveringarna. 
Denna kostnad måste delas upp på minst tre år för att Ljusdal Elnät AB ska hinna 
administrera och genomföra.  
 
Om kommunstyrelsen beslutar att renovera anläggningarna innebär det ett stor 
avsteg från den antagna belysningspolicyn. I och med ett sådant beslut måste man 
anse att policyn inte längre gäller. En ny policy bör då antas. Emma Nordebo 
Snygg delar ut ett förslag till ny policy. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 329 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. 
 
 
Sammanfattning 
 
ABF Ljusdal ansöker om bidrag till ett projekt med 300 000 kronor per 
verksamhetsår. 
 
ABF Ljusdal beskriver en projektidé kallad ”Mötesplats Gärdeåsen”. Ett 
integrations- och folkbildningsprojekt med syfte att via folkbildningen verka för 
kulturell förståelse och delaktighet i samhället. Dessutom vill man skapa 
förutsättningar för individen att kunna påverka sina livsvillkor i vardagen, 
samhället och arbetslivet. Projektet ska pågå i tre år för att därefter permanentas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsnämnden 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att delar av beräknade personalresurser i 
projektet samt viss verksamhet under projekttiden skulle kunna integreras till 
Kläppa fritidsgård i syfte att förebygga segregation mellan ungdomar i Ljusdal 
och i hela kommunen. 
 
Utbildningsförvaltningen ser positivt på ABF:s projektidé. Förvaltningen anser att 
detta projekt ger möjligheter till ökad kulturell förståelse och delaktighet i 
samhället. Man tror också att projektet skulle ge Gärdeåsskolan förutsättningar till 
bättre föräldrakontakter med nysvenska föräldrar. Detta skulle förmodligen också 
underlätta skolans arbete med genusfrågor. Trots att förvaltningen är positiv till 
projektet finns det dock inget utrymme i nämndens budget för att bidra till en 
kommunal finansiering. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att ansökan om projektmedel avslås. De anser dock att 
projektets syfte är angeläget och upplägget genomarbetat. Förvaltningen ser behov 
av att på flera sätt stödja flyktingars och andra nysvenskars anpassning och 
välbefinnande i vårt samhälle. Förvaltningen har dock allvarliga invändningar 
gällande finansieringen. Eftersom övriga deltagare inte kan tänkas bidra annat än 
under en begränsad tid kommer det efter projekttiden ligga helt på kommunen att 
driva verksamheten vidare för cirka 1 miljon kronor per år. Man kan heller inte se  
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 329 forts. 
 
att kommunen skulle kunna göra motsvarande besparingar i andra kostnader kring 
målgrupperna. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 153 att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 153 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 139 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 27 juni 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 juni 2012 
ABF:s projektansökan och projektbeskrivning 22 maj 2012 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Markus Evensson (S) tjänstgör i hans ställe. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Marie-Louise Hellström (M), Harald Noréus (FP), Leif Hansen 
(SRD), Leif Persson (S) och Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till 
allmänna utskottet. 
 
Markus Evensson (S) och Stina Michelson (S): Avslag på allmänna utskottets 
förslag. 
 
Annelie Wallberg (S): Ansökan om pengar avslås. Formfrågan återremitteras för 
att se om det finns lösningar och samarbetsmöjligheter mellan omsorgs-
verksamheten, flyktingverksamheten och ABF. 
 
Leif Hansen (SRD): Avslag på Annelie Wallbergs yrkande. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
ABF Ljusdal  
KSAU 
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 Diarienummer 
   KS 0232/12 
 
§ 330 
 
Ansökan om att få köpa mark som ingår i fastighetsbetckning Grönås 
3:32 i Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Grönås 3:32 avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheten Grönås 3:29 önskar förvärva i första hand hela eller i andra 
hand delar av fastigheten Grönås 3:32. 
 
Som skäl för önskan anges att de vill ha rätt till tillfartsvägen som ligger på 
Grönås 3:32. De vill också skydda sin stuga mot ytterligare exploatering och 
skydda området mot nedskräpning. Vidare har de också intresse av att förvärva 
mark för att få jakträtt. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin skrivelse att tillfartsvägen är 
säkrad genom servitut. 
 
Området utgör ett värdefullt rekreationsområde med badmöjligheter och bör som 
sådant kvarstå i kommunens ägo. Om det förekommer allvarlig nedskräpning i 
området får det åtgärdas av kommunen.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 augusti 2012, § 153 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 augusti 2012 
Ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Grönås 3:32, 22 april 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidare förmedlan till sökanden 
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 Diarienummer 
   KS 0191/11 
 
§ 331 
 
Antagandeförslag gällande detaljplan på del av Norrvåga 5:22 med flera 
"Fritidshus vid Milsjön" 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Detaljplanen för del av Norrvåga 5:22 med flera, ”Fritidshus vid Milsjön” 

antas.     
 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet är beläget söder om Milsjön, cirka 1 mil sydväst om Järvsö.   
 
Detaljplanen syftar till att pröva bostadsbebyggelse inom ett område som inte 
sedan tidigare omfattas av detaljplan. Planen omfattar redan avstyckade tomter 
samt medger ytterligare mark för bostadsändamål.     
 
Planen har handlagts med ett normalt planförfarande och överlämnas nu för 
antagande.   
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 september 2012, § 172 att detaljplanen 
antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 172 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 september 2012 
Antagandehandlingar 7 september 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0401/12 
 
§ 332 
 
Finansiering av detaljplaneuppdrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet remitteras till budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter att kommunens VA-enhet i samband med omorganisationen gått över i 
bolagsform krävs kommunen på VA-anslutningsavgifter direkt i samband med att 
VA-ledningar och avsättningar för tomterna utförs. Kommunen får sedan ta ut 
sina kostnader av köparen. 
  
En anslutningsavgift ligger i dag i spannet mellan 90 000 kronor - 100 000 kronor 
beroende på tomtens areal. 
 
När ett tomtområde färdigställs sker sällan eller aldrig att alla tomter blir försålda 
direkt. Detta innebär att kommunen får ligga ute med dessa pengar under längre 
eller kortare tid. Detta drabbar samhällsutvecklingsförvaltningens budget. 
 
Om anslag till infrastrukturutbyggnaden ges i samband med planuppdraget 
undviker man dessa problem.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 175 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 september 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen  
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 Diarienummer 
   KS 0078/12 
 
§ 333 
 
Behov av parkeringsytor i anslutning till äventyrsbad 
 
Kommunstyrelsen beslutar    
 
1. Järvsö Grottbad AB:s ansökan om exploateringsavtal på del av fastigheten 

Järvsö- Kyrkby 23:2 för parkeringsytor avslås.        
 
 

Sammanfattning 
 
Järvsö Grottbad AB har ansökt om exploateringsavtal på del av fastigheten 
Järvsö- Kyrkby 23:2 i Järvsö för att kunna anlägga parkeringsytor. Parkerings-
ytorna ska vara till för det tänkta äventyrsbadet, det så kallade Grottbadet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att begäran avslås för att:   
 
• Det inte finns något planuppdrag för äventyrsbadet. Positivt planbesked bör 

förekomma eventuella exploateringsavtal.  
• Kommunfullmäktige har i december 2011 antagit en detaljplan som omfattar 

delar av det aktuella området.  
• Den antagna detaljplanen är överklagad och är för närvarande föremål för 

prövning hos Mark- och miljödomstolen.  
• Frågan om parkering bör behandlas i samma planärende som eventuellt 

äventyrsbad.   
 

Frågan om parkeringsytor för ett eventuellt äventyrsbad i Öjeberget bör prövas i 
en och samma detaljplan. Eventuella exploateringsavtal bör i sådana fall ingås 
efter det att förvaltningen fått ett planuppdrag. Järvsö Grottbad AB har i februari 
2012 ansökt om planläggning. Men del av marken som här avses bli parkering 
omfattas redan av detaljplan för Järvsö- Kyrkby 23:2 ”Öjebergets fritidsby”, 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Planen, som syftar till att 
möjliggöra ytterligare turistboende i ett backnära läge, har överklagats till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avslagit överklagandena och länsstyrelsens beslut 
har överklagats till Mark- och miljödomstolen i juli 2012. Att under de 
förutsättningarna ingå exploateringsavtal eller ge positivt planbesked för nämnda 
ändamål kan inte anses aktuellt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 173 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2012 
Ansökan från om exploateringsavtal 8 februari 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0078/12 
 
§ 333 forts. 
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutveck-
lingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Annelie Wallbergs m fl yrkande under proposition. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Järvsö Grottbad AB 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0607/11 
 
§ 334 
 
Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt 
miljöbalken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet tas upp vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen genomförde länsstyrelsen den 
27 september 2011 en uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen har lämnat minnesanteckningar och deras förhoppning är att deras 
besök och dokument ska leda till fortsatta diskussioner inom kommunen om hur 
miljö- och hälsoskyddstillsynen ska gå till. 
 
Sammantaget anser länsstyrelsen att Ljusdals kommun har goda förutsättningar att 
utöva den tillsyn som svarar upp mot det faktiska behovet. Trots detta har man en 
del synpunkter på bland annat kommunens organisation, behovsutredning, 
tillsynsregler och resurser. 
 
Kommunstyrelsen fick den 3 februari 2012, § 38 ta del av minnesanteckningarna 
och beslutade då att en rapport från samhällsutvecklingsförvaltningen ska lämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
Miljöchef Karin Hansson har i en skrivelse bemött länsstyrelsens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 129 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 juni 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 38 
Minnesanteckningar från tillsynsbesök 8 december 2011 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0020/11 
 
§ 335 
 
Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan - 
diskussion kring vissa av områdena i vindkraftsplanen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen har diskuterat att  

• Ta bort det rödstreckade området vid Ensjölokarna 
• Dalkölen- positivt 
• Mjöberget- positivt med ny föreslagen områdesgräns för att inte påverka 

Göarvsmyren 
• Kölvallen- kan revideras utifrån radiolänkstråken 
• Kommunstyrelsens ledamöter är oeniga om Sörbyparken. 

Kommunstyrelsen vill ha tre olika alternativ till beslut- ett som innehåller 
Sörbyparken, ett som inte innehåller Sörbyparken och ett där området 
krymps till att bara omfatta den del som är av riksintresse för vindkraft. 

 
 
Sammanfattning 
 
Under tiden 30 mars 2010 till och med 1 juni 2012 har det tematiska tillägget 
gällande vindkraft varit utsänt på utställning. Under denna tidsperiod har närmare 
40 yttranden inkommit. Dessa yttranden rör främst Sörbyparken, Riberget, 
Mjöberget och Dalkölen. 
 
Uppgifter som inkommit under samrådet anger att den norra delen av Dalkölen är 
föremål för reservatsbildning vid Gräsberget (uppgifter från länsstyrelsen) och att 
det finns kungsörnsrevir inom området. Naturreservat och Natura 2000-områden 
finns direkt söder om området. 
 
Sörbyområdet reviderades inför utställningen, men flera yttranden som gäller 
påverkan på Harsa har inkommit. Länsstyrelsen anser att hänsyn är särskilt viktigt 
när det gäller riksintresse för kulturmiljö och i närheten av Sörby finns 
Prästvallen, Harsens fäbodar och Svedbovallen. Förslag om att området bör 
krympas till att bara omfatta den del som är av riksintresse för vindkraft har också 
inkommit. Försvaret anser att områdesgränsen bör justeras i norr så att den 
överensstämmer med de koordinater de redan har godkänt. 
 
Riberget angränsar till Ensjölokarna som är ett av länets sista urskogsreservat. 
Det utreds för ytterligare reservatsbildning i norr. I närheten ligger dessutom 
Högbränntjärn som också är ett urskogsreservat. Länsstyrelsen anser att gränsen  
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 Diarienummer 
   KS 0020/11 
 
§ 335 forts. 
 
bör ändras så att vindkraftverk inte kan placeras alltför nära reservatet. Hur långt 
avståndet ska vara har dock inte preciserats. 
 
Länsstyrelsen anser även att Mjöberget bör revideras så att påverkan på 
hydrologin vid Göarvsmyren inte påverkas. 
 
Österberget och Kölvallen bör även revideras så att korridorer på 240 meter 
införs. Detta beror på att det finns radiolänkstråk i områdena. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 5 september 2012 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0007/12 
 
§ 336 
 
Ombyggnad för ökad säkerhet i Förvaltningshuset 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. En ny reception inrättas på entréplan som slussar besökare vidare upp i 

Förvaltningshuset. 
 
2. Ombyggnad sker av Individ- och familjeomsorgen, IFO, på plan 3 för att 

förbättra arbetsmiljön för personalen där. 
 
 
Sammanfattning  
 
Arbetsmiljöverket har vid inspektion konstaterat brister i säkerheten för 
personalen i Förvaltningshuset. Verket påpekar att lokalerna ska utformas så att 
risken för hot och våld så långt det är möjligt ska förebyggas. Verket ställer bland 
annat krav på att obehöriga inte obemärkta kan ta sig in i arbetslokalerna. 
 
Samråd har genomförts med de fackliga organisationerna och samtliga ställer sig 
positiva till förslaget. 
 
Efter beslut i kommunstyrelsen om genomförande kommer förhandling/ 
samverkan med facken att ske om detaljutformning, bemanning samt tillhörighet 
för receptionspersonalen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 februari 2012, § 59 att återremittera ärendet för att 
bl a utreda andra alternativ, om arbetsförhållandena är undersökta och om mer 
personal behövs. När ärendet kommer åter till kommunstyrelsen ska skriftliga 
handlingsplaner och skriftliga rutiner enligt Arbetsmiljöverkets krav medfölja 
ärendet. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 september 2012, § 188 att en ny 
reception inrättas på entréplan som slussar besökare vidare upp i Förvaltnings-
huset. Ombyggnad sker av Individ- och familjeomsorgen, IFO, på plan 3 för att 
förbättra arbetsmiljön för personalen där. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 188 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 september 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2012, § 59 
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 Diarienummer 
   KS 0007/12 
 
§ 336 forts. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Avslag på punkt 1 i samhällsutvecklingsutskottets förslag. I 
andra hand yrkas på en utredning på om det går att bara låsa ett våningsplan. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande om att inrätta en ny reception som 
slussar besökare vidare upp i Förvaltningshuset mot Karin Janssons yrkande om 
avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Molins yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Karin Janssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars 
Molins yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
andrahands- yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslår 
Karin Janssons yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall till Karin Janssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 7 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat avslå Karin Janssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att bygga om IFO på plan 3 för att förbättra arbetsmiljön för 
personalen där. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0007/12 
 
§ 336 forts. 
 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställande 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-10-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

47 

 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 337 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Projektering och upphandling av Bofinkens förskola genomförs omgående.  
 Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bofinkens förskola är i stort behov av en renovering och en översyn av de idag 
slitna lokalerna efter 40 års användning. Lokalerna behöver anpassas för att kunna 
bedriva en modernare verksamhet i enlighet med de nya styrdokumenten, 
skollagen och Läroplan för förskolan.  
 
Förskolechef Ann Lindgren har tidigare i en skrivelse tagit upp de problem som 
finns kring Bofinken och behov av förskoleplatser/lokaler i centrala Ljusdal.  
 
I budgetförslaget 2013 medföljer en konsekvensanalys med en redogörelse över 
problemen.  
 
Mathållningen på Bofinkens förskola tas upp i separat ärende. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 12 juni 2012, § 139 att skicka ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Innan ärendet tas upp i 
kommunstyrelsen ska yttrande från fastighetsenheten inhämtas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande 10 september 2012 att det 
krävs ett politiskt godkännande och att medel anvisas till projektering/ 
upphandling. När upphandlingen är gjord och den exakta, totala kostnaden blir 
känd återkommer ärendet för beslut om finansiering av hela projektet. Den totala 
kostnaden är dock beräknad till 9-10 miljoner kronor utifrån de skisser som är 
framtagna. Kostnaden för projekteringen är 840 000 kronor. 
 
Förvaltningen skriver även att trafiksituationen utanför förskolan inte är 
tillfredsställande och att man har sett över ett alternativ för detta. En lösning är att 
göra en ny avlämning/hämtning mellan Karet och Bofinkens förskola, som är 
kommunens mark, och få bort trafikproblemet från Hotellgatan. En beräknad 
kostnad för detta är 350 000 kronor. 
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Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 337 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteyttrande 10 september 2012  
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 139 
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012, § 71 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 26 april 2012 
Förskolechefens skrivelse 19 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C) och Marie-Louise 
Hellström (M): Projektering och upphandling av Bofinkens förskola genomförs 
omgående. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är 
genomförd. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande under proposition. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0296/12 
 
§ 338 
 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om verksamhetsbidrag för år 
2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan ska beredas av budgetberedningen. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2012, § 71 att bevilja Ljusdals 
Riksteaterförening en utökning av verksamhetsbidraget för 2012 med 35 000 
kronor (från 125 000 kronor till 160 000 kronor), vilket då belastade 
kommunstyrelsens konto till förfogande. Föreningen ansöker nu om att få behålla 
denna bidragsnivå på årlig basis från och med budgetåret 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 augusti 2012, § 156 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 21 juni 2012 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om verksamhetsbidrag för år 2013 och 
framåt 
Resultat- och Balansrapport och verksamhetsberättelse för år 2011 
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M) och Ulf Nyman (C): 
Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska hanteras via budgetberedningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Leif Hansens yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
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   KS 0033/12 
 
§ 339 
 
Sammanställning över föreningar som sökt kulturbidrag 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet remitteras till allmänna utskottet. 
 
Sammanställning 
 
Kommunstyrelsen begärde i mars 2012 att i september månad få en förteckning 
över de föreningar som sökt kulturbidrag 2011 samt vilka bidrag som 
beviljats/betalats ut. 
 
I samma beslut gavs uppdraget att till kommunstyrelsens möte i september ta fram 
förslag på riktlinjer för kulturbidrag. Det uppdraget har gått till utredarenheten och 
ska resultera i förslag till kommunövergripande rutiner och riktlinjer för alla typer 
av föreningsbidrag. Detta förslag kommer då att omfatta såväl ansökningsför-
farande och handläggning som beslutsgång och rekvirering/utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 21 augusti 2012 
Redovisning 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Ärendet ska remitteras till arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
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   KS 0395/12 
 
§ 340 
 
Begäran om att få använda kommunstyrelsens egna kapital till 
vaccination mot hepatit A och B (gulsot) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 198 000 kronor från kommunstyrelsens egna kapital får disponeras för 

vaccination av räddningstjänstens personal. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid insatser, främst trafikolyckor och sjukvårdslarm (IVPA= I väntan på 
ambulans) kan räddningstjänstens personal utsättas för olika former av smitta, 
vilket de idag inte har något skydd emot. 
 
För att minska risken för gulsotssmitta vill räddningstjänsten erbjuda all personal 
på enheten möjligheten att vaccinera sig mot Hepatit A och B. 
 
Vaccinationen genomförs vid tre tillfällen, kostar 2 250 kronor per person och kan 
utföras av Priservas sjuksköterska i samband med den årliga hälsokontrollen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 187 
Skrivelse från Räddningstjänsten 5 september 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S) och Lars Molin (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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   KS 0154/12 
 
§ 341 
 
Redovisning av försörjningsstöd för juni och juli 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet visar inga tendenser på att minska. 
Det är snarare så att omsorgsförvaltningen kan se en stadig uppgång under året.  
 
Antalet arbetslösa som får försörjningsstöd ökar efter att ha minskat under våren. 
Orsaken till detta är att unga vuxna som gått ut gymnasiet inte kommit in på 
arbetsmarknaden. 
 
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd ändrar sig inte i så stor utsträckning, 
däremot ser omsorgsförvaltningen en tendens till att omsorgsförvaltningen fått 
fler fall av skuldsaneringar, i form av stora elskulder bland barnfamiljer.  
 
Personer med sjukskrivning som saknar sjukpenning ligger kvar kring 11 till 12 
procent här har det legat i stort sett hela året.  
 
När det gäller språkhinder ser omsorgsförvaltningen en minskning både för juni 
och juli. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 156 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 134 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0276/12 
 
§ 342 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS andra kvartalet 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid rapporteringstillfället är det sex personer som fått vänta mer än tre månader 
på att få sina beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. Av dessa har fem 
personer tackat nej till erbjudet boende på olika anledningar som till exempel fel 
bostadsort, fel boende och en person känner sig inte riktigt mogen ännu att ta 
steget till en flytt.  
 
En person av de fem som tackat nej (vid tre tillfällen) har vid 
rapporteringstillfället precis accepterat ett erbjudande och flyttat in på ett vård- 
och omsorgsboende. Den sjätte personen (den som inte tackat nej) fick ett vård- 
och omsorgsboende beviljat den 30 mars 2012 och flyttade in den 10 juli 2012, 
vilket ger en väntetid på tre månader och tio dagar.  
 
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende minskat. Dels 
på grund av att det under första halvåret 2012 har funnits 72 lägenheter lediga till 
fördelning. Tidigare år har siffran varierat mellan 80 - 100 lediga lägenheter på ett 
helt år. I den statistikredovisning som görs till omsorgsnämnden varje månad 
finns en liten minskning av antalet nyinkomna ansökningar om vård- och 
omsorgsboende jämfört med 2010 och 2011. 
 
Beslutsexpedierat 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 155 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 145 
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§ 343 
 
Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS andra kvartalet 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut andra 
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 12 juli 2012. Inga ej verkställda beslut 
fanns att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 156 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 144 
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   KS 0157/08 
 
§ 344 
 
Yttrande från Ljusdal Renhållning gällande verkställigheten av bifallet 
medborgarförslag om att kommunen utreder förutsättningarna för att 
bygga en anläggning för förbränning av hästgödsel 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Yttrandet klargör att utredningen inte behövs och kommunen ska därför inte 

utreda ärendet vidare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, § 207 att bifalla ett 
medborgarförslag om att utreda förutsättningarna för att bygga en anläggning för 
förbränning av hästgödsel. 
 
Ljusdal Renhållning AB har i ett yttrande kommit med synpunkter gällande 
medborgarförslaget. Ljusdal Renhållning AB har inhämtat synpunkter från 
Ljusdal Energi AB, Energirådgivaren i Ljusdals kommun och Ljusdals Ridklubb. 
 
Ljusdal Renhållnings synpunkter: 
 
1. Ljusdals Ridklubb har i dagsläget inga problem att bli av med hästgödsel och 

de har inga kostnader för detta heller. Hästgödseln omhändertas (hämtas) av 
Micke Svenssons Verkstad och Entreprenad AB som komposterar gödseln 
som ett led i sin matjordstillverkning. Detta sker på ett litet avstånd från 
ridhuset, så transporterna är korta. 

2.  Fastighetsuppvärmningen vid Ljusdals Ridklubb (ridhuset) sker med en 
jordvärmeanläggning (värmepump). Denna investering gjordes ganska 
nyligen, så det är inte möjligt eller rimligt att ersätta den med någon annan 
typ värmeanläggning. Frågan om att elda med hästgödsel berördes i samband 
med denna investering, men förutsättningarna utreddes aldrig. 

3.  Det är inte möjligt att elda med hästgödsel vid någon av Ljusdal Energis 
befintliga biobränslepannor i Ljusdal, Järvsö eller Färila. Det skulle således 
kräva att en separat panna för detta ändamål byggs. Ljusdal Energi har inget 
intresse av en så liten panna det komplicerar bara driften av anläggningarna, 
men ger ett väldigt litet energitillskott. 

4.  Det är inte miljömässigt hållbart att med fossilt bränsle i lastbilar transportera 
små mängder hästgödsel från enskilda hästägare till en centralt placerad 
förbränningsanläggning. En förbränningsanläggning för hästgödsel förutsätter 
tillgång till större mängder hästgödsel, det vill säga från en anläggning som 
en ridskola, ett större stall eller liknande. 
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5.  Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör i första hand återföras till 

åkermark, särskilt hos enskilda hästägare. Om hästgödseln inte återförs till 
jordbruksmark går en viktig växtnäringsresurs förlorad. 

6.  Om man som privat hästägare inte har tillgång till egen mark för spridning av 
gödsel är det naturligtvis ett problem, men att lösa detta genom att kommunen 
ska investera i och driva en panna som inte behövs och där transporterna 
sannolikt "äter upp” energiinnehållet i bränslet verkar inte hållbart. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 126 
Ljusdal Renhållning ABs ytrande 2 juli 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2008, § 207 
Medborgarförslag:”Bränn skiten” 28 mars 2008 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen detta. 
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§ 345 
 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen mellan  
      kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor. 
 
Sammanfattning  
 
Vid Hälsingerådets konferens med Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
(HUTB) den 16 maj 2012 diskuterades fördjupad samverkan inom utbildnings-
området mellan kommunerna i landskapet. Vid konferensen belystes ambitioner 
och utmaningar som kommunerna står inför. 
 
I konferensen deltog rådets ledamöter och kommunchefer, presidier och förvalt-
ningschefer från de nämnder/styrelser som ansvarar för gymnasieutbildningen i 
respektive kommun samt presidiet för HUTB. 
 
För att nå visionen En fritt sökbar gymnasieskola i Hälsingland med goda 
möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum behöver långsiktigt en 
gemensam organisation skapas för hela Hälsingland. 
 
Motivet kan även ses mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför 
med krav på allt högre specialisering och kvalitet i undervisningen, den 
demografiska utvecklingen med minskat antal ungdomar i gymnasieskolåldern 
samt möjligheterna att tillmötesgå efterfrågan för det livslånga lärandet med 
mera. Organisationsformen skulle kunna vara ett gemensamt kommunalförbund. 
 
Syfte att skapa: 
 

• Långsiktigt hållbar strategi som säkerställer kvalitet och utbud 
• Möta framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå i Hälsingland 
• 100% måluppfyllnad för gymnasieutbildningarna 
• Hög kvalitet- omfördelning av resurser för ett väl avvägt programutbud 
• Säker tillgång till specialistfunktioner 
• Bättre ekonomi- stordriftsfördelar 
• Bättre möjlighet att rekrytera behöriga lärare 
• Starkare partnerskap mot högskolevärlden 
• Bättre kompetensförsörjning för näringslivs- och samhällstjänster 

 
Hälsingerådet avser att åter behandla frågan vid sitt sammanträde 5 september 
2012. Det är därför angeläget att kommunerna inför detta möte tagit ställning till 
förslaget till avsiktsförklaring. Avsikten är att vid detta sammanträde ge uppdrag  
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att utarbeta förslag till kommunalförbund för gymnasiesamverkan. Målet är att 
beslut om en sådan samverkan kan fattas före årsskiftet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 234 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Utbildningsnämndens yttrande  
 avvaktas innan vidare hantering. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 19 september 2012, § 120 
 
1. Avsiktsförklaringen avslås 
 
2. Följande yttrande lämnas: ”Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera  
 det samarbete som pågår i nuvarande organisation: Hälsinge Utbildnings  
 Ekonomisk Förening. Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift  
 uttaxeras för att garantera föreningens administration”. 
 
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 172 att kommunstyrelsen ställer sig 
positiv till avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad 
samverkan i utbildningsfrågor, men kommunstyrelsen ställer sig inte bakom 
organisationsformen som föreslås i missivbrevet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 172 
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 234 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland – avsiktsförklaring 13 juni 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Roland Bäckman (S), Stina Michelson 
(S), Leif Persson (S) och Leif Hansen (SRD): Kommunstyrelsen ställer sig positiv 
till avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad 
samverkan i utbildningsfrågor. 
 
Karin Jansson (MP), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M) och Marie-Louise 
Hellström (M): Avsiktsförklaringen avslås. Ljusdals kommun vill först och främst 
stabilisera det samarbete som pågår i nuvarande organisation: Hälsinge 
Utbildning Ekonomisk Förening. Ljusdals kommun föreslår att en årlig 
medlemsavgift uttaxeras för att garantera föreningens administration. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Helena Brinks m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för Karin Janssons m fl yrkande. 
 
 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena 
Brinks yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hälsingerådet 
Utbildningsnämnden fk 
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§ 346 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2012 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje 
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets redovisning 27 september 2012  
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§ 347 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om "språkvåldet" 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har ställt en motion till kommunfullmäktige gällande 
”språkvåldet”. I motionen skriver hon att ”språkvåld” klart kan jämställas med 
fysiskt våld, eftersom den som blir kränkt får ”blåmärken i själen”. Antalet 
ärenden gällanden kränkande särbehandling hos Skolinspektionen/Barn-och 
elevombudet har nästan fördubblats från 2009 till 2010. 
 
Ingrid Olsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, liksom för all annan 
fysiskt kränkning och mobbning, nolltolerans ska gälla även för ”språkvåldet” i 
Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2012, § 87 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har från kommunstyrelsen skickats till Ljusdals kommuns 
ledningsgrupp (LKL) för yttrande. LKL skriver, genom kommunchef Nicklas 
Bremefors, att det naturligtvis är värt att beakta att ett kränkande språkbruk aldrig 
ska vara accepterat. Men att införa en nolltolerans mot ”språkvåldet”, för alla 
kommunens medborgare, torde vara omöjligt att efterleva. Utifrån detta anser 
kommunchefen att motionen ska avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ingrid Olsson 
lämnade en liknande motion till kommunfullmäktige 2005. Kommunfullmäktige 
ansåg då att det inte var möjligt att fatta ett beslut om en generell nolltolerans, 
men att i stället sträva efter att allmänt uppmärksamma vikten av ett vårdat språk, 
ta ansvar och vara goda förebilder. 
 
Kränkande språkbruk ska aldrig accepteras, men att införa en nolltolerans mot 
”språkvåldet” i Ljusdals kommun och för alla kommunens medborgare blir nog 
däremot omöjligt att efterleva. 
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Vikten av att ha ett vårdat språkbruk ska betonas, eftersträvas och 
uppmärksammas. Alla vi som bor i Ljusdals kommun har ett gemensamt ansvar 
att vara goda förebilder för ett vårdat språk. 
 
Med anledning av att en nolltolerans blir svår att efterleva föreslås att motionen 
avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 148 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012 
Yttrande från LKL 27 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011, § 87 
Motion om ”språkvåldet”, 10 mars 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Bifall till motionen. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag om att motionen ska 
avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Karin Janssons yrkande. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-10-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

63 

 Diarienummer 
   KS 0225/11 
 
§ 348 
 
Motion från Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C)  
om att omlokalisera fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Det kommunala energibolaget Ljusdals Energi AB, står i begrepp att göra stora 
investeringar i värmeverket. Pannan på Östernäsområdet ska rivas och en ny är 
tänkt att byggas intill den nuvarande med en skorsten lika hög som den redan 
befintliga. En så kallad ackumulatortank för att lagra värme i är under planering. 
Den blir cirka 40 meter hög och blir ett riktigt landmärke med plåtfasad. Den 
befintliga pannan är i sitt slutskede av sin livslängd (30 år) och är mogen för 
nybyggnad inom 10 år. Investeringar inom fjärrvärme har lång livslängd, vilket 
gör att det är få tillfällen till nytt strategiskt tänkande. 
 
Sammantaget innebär detta att det finns ett tillfälle nu, som inte återkommer de 
närmaste 30-40 åren att fundera över om fjärrvärmen i Ljusdal är rätt lokaliserad. 
 
Värmeverkets byggnader kommer att dominera centrala Ljusdal när det är 
färdigbyggt. Alla transporter av biobränslen blir allt mera påtagligt liksom upplag 
av spån/flis som dammar etcetera Det kan bli ett miljöproblem som Ljusdals 
invånare inte accepterar, med dryga efterräkningar som följd. 
 
Vi anser att en alternativ lokalisering av värmeverket ska prövas innan spaden 
sätts i jorden och låser oss för minst 30 år fram i tiden.  Ett område som absolut 
ska undersökas är Bränta. Där finns alla naturliga förutsättningar för en sådan 
lokalisering. Kopplingen till Trätåg och andra planer som finns för området faller 
väl in i bilden.” 
 
I motionen yrkas att Ljusdals kommun skyndsamt utreder om det är möjligt att 
omlokalisera fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal till annan lämplig plats där 
Bräntaområdet borde undersökas närmare. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande remitterade 12 maj 2011 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, § 
142. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Ljusdal Energi AB. 
 
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att det som styr lokaliseringen av 
värmeverket är de beslut som låg till grund för befintlig lokalisering samt de tre 
nya detaljplaner för handelsområdet, sport- och fritidsområdet samt 
industriområdet som beslutades för Östernäs 2009. Dessa beslut har sedan sina i 
kraftträdanden följts av Ljusdal Energi och är idag i sitt slutskede med 
ombyggnad och uppgradering inklusive nya miljötillstånd för värmeverket samt 
rivning av den befintliga gamla Östernäspannan. 
 
Ljusdal Energi skriver att de sedan detaljplanen vann laga kraft arbetat 
systematiskt och riktat på att uppfylla dess intentioner och krav på tidpunkter. För 
att kunna stänga Östernäs panna i tid för att starta bygget av handelsområdet 
behöver befintlig panncentral utökas med 10 MW produktionskapacitet. Detta 
arbete är med nuvarande plan i fas och kommer att kunna genomföras i tid. Om 
utbyggnad av befintlig panncentral inte kan ske enligt gällande detaljplan försenas 
rivning av befintlig panna med den tid som bygge av ny panncentral och 
anslutningsledningar tar. Denna process måste också föregås av en ny 
miljöprövning. Tiden för denna process är minst 4-5 år. 
 
Kostnader för en ny panncentral på ny plats inklusive utökning av kapaciteten är 
beräknad till cirka 250 MSEK. Detta är cirka 150 MSEK mer än den beräknade 
kostnaden för den i nuläget tänkta investeringen i befintlig panncentral. Utöver 
detta kommer kostnader för rivning och avetablering av befintlig panncentral samt 
byggande av anslutningsledningar till ledningsnätet från ny panncentral. 
Kostnaden för denna anslutningsledning är beroende på längd och förhållanden, 
men om Bränta är den tänka platsen är kostnaderna beräknade till cirka 30 MSEK 
om den kan samförläggas med till exempel järnvägsspåret. 
 
Denna kostnadsökning kommer att öka priset för Ljusdal Energis fjärrvärme-
kunder utan att ge någon tydlig fördel för Ljusdal Energi. Kostnadsökningarna 
bedöms vara i storleksordningen 10-15 % av de totala kostnaderna vilket skulle 
innebära en motsvarande prisökning på fjärrvärmepriset. Detta skulle innebära 
minskad konkurrenskraft både för fjärrvärmen och för de näringsidkare som 
använder fjärrvärme, samt leda till ökade kostnader för övriga brukare. 
 
Ljusdal Energi AB anser med hänvisning till ovanstående att det inte är lämpligt 
att  omlokalisera värmeverket. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Energi i sitt 
yttrande skriver att det som styr nuvarande lokalisering av värmecentralen vid 
Östernäs, pågående ombyggnad och uppgradering, är det beslut som låg till grund 
för befintlig lokalisering samt de detaljplaner som kommunfullmäktige fattade 
beslut om under 2009. 
 
En placering av värmeverket i Bränta ger inte Ljusdal Energi några tydliga 
fördelar. Stora kostnadsökningar för ny panncentral, prisökningar för fjärrvärme, 
minskad konkurrenskraft både för fjärrvärme och för de näringsidkare som 
använder fjärrvärme samt ökade kostnader för övriga brukare blir sannolikt 
resultatet om värmeverket skulle flyttas. 
 
I motionen beskrivs att kopplingar till Trätåg ”faller väl in i bilden” vilket det 
finns delade meningar om utifrån den vilja som nyligen presenterats från 
företaget, om tänkt etableringsställe. 
 
Ordföranden föreslår att motionen avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 149 att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 149 
Förslag till beslut 23 augusti 2012 
Yttrande från Ljusdal Energi AB 5 mars 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 142 
Motion, 7 april 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag att avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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Motion från Helena Brink (C) gällande att samordna resurser på 
landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som 
utförs på landsbygden i Ljusdals kommun och lämna ett förslag till genomförande 
av upphandling av lokala utförare (LUT:are). 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 13 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Inköp Gävleborg, AB 
Ljusdalshem, omsorgsnämnden och samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Inköp Gävleborg skriver i sitt yttrande att använda offentlig upphandling för att 
möjliggöra för lokala leverantörer är en möjlighet vi använder oss av inom flera 
områden, bland annat för fastighetsskötsel, städning och leverans av livsmedel. 
Att möjliggöra är ett tydligt uppdrag från ägare till Inköp Gävleborg och till 
beställande förvaltningar från såväl politisk som tjänstemannaledning i Ljusdal 
idag. 
 
Att använda avgränsningar som diskriminerar en leverantör från att kunna 
leverera tjänst i viss geografiskt område är inte förenligt med lagstiftningen för 
offentlig upphandling (LOU). Inköp Gävleborgs uppfattning är dessutom att ett 
sådant agerande minskar marknadsytan för våra företagare och ger dem sämre 
förutsättningar till utveckling genom konkurrens på andra platser i andra 
kommuner. 
 
Sammanfattningsvis är ett arbetssätt som möjliggör för lokala företag att 
medverka vid offentlig upphandling i Ljusdal något som sker idag och fortsatt 
utveckling av detta sker löpande. 
 
AB Ljusdalshem skriver att de har personal som utför vaktmästartjänster i 
Ljusdal, Färila och Järvsö. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011 
att kommunens fastighetsenhet ska samordnas med AB Ljusdalshem och att det  
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ska utredas var den organisatoriska tillhörigheten för institutions- och övriga 
vaktmästare är i koncernen. Ljusdalshem kan konstatera att det utförs 
vaktmästeritjänster från många förvaltningar och koncernbolag på samma orter 
och att en samordning skulle ge stora samordnings- och effektiviseringsvinster.  
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att fler tjänster finns tillgängliga för att 
underlätta kvarboende på landsbygd. Samtidigt är det av största vikt att det finns 
ett lokalt engagemang för de tjänster som i så fall ska tillhandahållas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att Ljusdal Vatten AB och enheten 
gata/park redan i dag samordnar vissa tjänster i kommunens ytterområden. 
Kommunfullmäktiges beslut om samordnad fastighetsförvaltning är för 
närvarande under utredning och en av frågeställningarna är att utreda samordning 
mellan flera aktörer, till exempel Ljusdalshem, Fastighetsenheten, 
Gata/parkenheten och Ljusdal Energi (VA och Renhållning). Arbetet med att 
samordna kommunens resurser pågår och förvaltningen ser positivt på att fler 
aktörer involveras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att använda sig av ett 
arbetssätt som möjliggör för lokala företag att enklare kunna medverka vid 
offentlig upphandling är ett tydligt direktiv till Inköp Gävleborg från ägarna. Att 
däremot använda sig av avgränsningar som diskriminerar någon leverantör från 
att kunna leverera en tjänst i ett geografiskt område är däremot inte förenligt med 
lagstiftningen för offentlig upphandling. 
 
Att subventionera tjänster med offentliga medel/utförare som motionären föreslår, 
inom områden där det finns privata aktörer, kan vara tveksamt utifrån ett 
konkurrensperspektiv. Att samordna kommunens resurser mellan olika 
förvaltningar och bolag till exempel genom en samordnad fastighetsförvaltning är 
möjligt och också ett arbete som redan är påbörjat. 
 
För närvarande pågår ett projekt finansierat av Vinova med säte inom Inköp 
Gävleborg och där områden i och runt Ramsjö och Los kommer att involveras. 
Inom projektet kommer nya möjligheter för det motionären efterfrågar vad gäller 
upphandling belysas. Utan att på något sätt föregå resultatet av projektet är det väl 
tänkbart att det kan utmynna i förslag till en förändrad lagstiftning, då nuvarande 
LOU inte alla gånger går hand i hand med förutsättningarna på landsbygden. 
 
Motionärens ambitioner är goda men att utifrån ovanstående redogörelse föreslås 
att motionen avslås och att inte några kommunala resurser ska användas till 
ytterligare utredningar innan vi ser resultatet av pågående arbete, utredningar och 
projekt. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-10-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

68 

 Diarienummer 
   KS 0628/11 
 
§ 349 forts. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 150 att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 150 
Förslag till beslut 23 augusti 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 2 maj 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 67 
Yttrande från AB Ljusdalshem, 12 april 2012 
Yttrande från Inköp Gävleborg, 8 mars 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 13 
Motion, 21 december 2011 
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Helena Brinks m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för allmänna utskottets förslag, Nej-röst för Helena Brinks yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Helena Brink (C), Ulf Nyman (C), Lars Molin (M) och Marie-Louise Hellström 
(M). 
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§ 350 
 
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning för äldre 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen utreder möjligheten för de äldre att få hjälp med snöröjning och 
sandning, framförallt för de som bor längst ut i periferin av kommunen, men 
förslaget ska gälla alla som har svårt med sitt boende på grund av vintriga 
förhållanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 304 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen remitterade medborgarförslaget till omsorgsnämnden och 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 21 juni 2012, § 114 att medborgarförslaget 
godkänns. Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande den 1 juni 2012 att det i 
kommunen finns ett antal serviceföretag som är inriktade på det slag av tjänster 
som efterfrågas i medborgarförslaget. Det kan därför vara tveksamt ur 
konkurrenssynpunkt att kommunen levererar subventionerade tjänster på en 
marknad som också sysselsätter privata entreprenörer. Däremot ser förvaltningen 
positivt på att man där lokala förutsättningar medger gör som kommunens 
arbetsmarknadsenhet (AME) gör i Kårböle. Där bedriver AME i samarbete med 
byalaget ett försök att som en arbetsmarknadsåtgärd tillhandahålla en lokal 
serviceman. Här betonas att initiativet till detta kommer från byalaget, vilket 
bedöms som största vikt för att lyckas. 
 
Servicemannen är anställd av AME och avlönas delvis med statsbidrag. Byalaget 
utgör lokal arbetsledning och svarar för kontor, telefon, resekostnader och annan 
utrustning. Servicemannen ansvarar för att hjälpa ortsbefolkning och föreningar 
med mindre kvalificerade reparationsarbeten, rådgivning och förmedling av mer 
tidskrävande tjänster som gräsklippning och snöskottning. Även för mer 
kvalificerade tjänster fungerar servicemannen som rådgivare och förmedlare till 
lämplig leverantör. 
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Samhällsutvecklingsförvaltningen anser det ur konkurrenssynpunkt vara tveksamt 
att kommunen levererar subventionerade tjänster på en marknad som också 
sysselsätter privata entreprenörer. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen inte kan 
utföra tjänster av föreslagen typ genom tvång vid privata bostäder. 
Medborgarförslagets ambition, att skotta snö och sanda för att äldre ska kunna bo 
kvar hemma är dock en god tanke. 
 
Det kan också vara tveksamt om en kommun ur konkurrenssynpunkt kan leverera 
tjänster på en marknad som sysselsätter privata entreprenörer. 
 
I samband med privat hemtjänst kan det mot en tilläggsavgift väljas till 
servicetjänster, med möjlighet till ROT- och RUT-avdrag. 
 
Vissa möjligheter kan finnas att genom samverkan mellan byalag och AME 
bedriva en del serviceuppgifter under begränsad tid. Byalaget kan också ta 
initiativ till att samtala och avtala om tänkbara lösningar, utifrån för orten rådande 
förhållanden. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 152 att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 152 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 29 juni 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 304 
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning till äldre 19 
december 2012  
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Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget vidareförmedlas till 

Trafikverket som är ansvarig väghållare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att 
de nedslitna farthindren tas bort på Norra Järnvägsgatan, att övergångsställena 
flyttas och att räcken sätts upp för att styra gångtrafikanterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 4 juni 2012, § 98 att medborgarförslaget skickas 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från 
samhällsutvecklingsförvaltningen i ärendet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget 
bör vidareförmedlas till Trafikverket som är väghållare. Ljusdals kommun har för 
närvarande inget ansvar för genomfarten i Ljusdal och kan därför inte ändra 
utformningen av vägen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun för 
närvarande inte har ansvar för beskriven genomfart och därför inte kan ändra 
utformningen av genomfartsvägen. 
 
De synpunkter som finns i medborgarförslaget är viktiga både vad gäller miljö 
och funktion för genomfarten. Medborgarförslaget ska vidareförmedlas till 
Trafikverket som är ansvarig väghållare. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 151 att medborgarförslaget 
bifalles såtillvida att förslaget vidareförmedlas till Trafikverket som är ansvarig 
väghållare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 151 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 16 augusti 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 27 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 98 
Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 3 april 2012 
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