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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-03-02 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Karin Höglund  
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årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige- 
genomförandeplan ................................................................................................  

§ 53 Dnr 00119/2016 
Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida likställd 
behandling ska tillämpas eller inte mellan de båda nybildade 
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§ 46 Dnr 00031/2014  

Extra ärende: Omlastningsterminal i Böle 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet får tas upp på dagens sammanträde. 
 
2. Yrkandena avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Markus Evensson (S) vill initiera ett extra ärende på kommunstyrelsens 
dagordning. Av skrivelse som delas ut på sammanträdet framgår att 
socialdemokraterna inte tycker att Bölealternativet är ett alternativ för 
Ljusdals kommun. 
 
"När det nu under ett antal månader undersökts och presenterats material 
angående en terminal som förläggs till Böle har vi kommit till vägs ände. 
 
Det har lagts ned massor med resurser på ett ärende där den politiska 
ledningen enträget försökt få till en majoritet för att flytta terminalen från 
centrala Ljusdal till Böle. Den majoriteten visar sig nu aldrig infinna sig. Det 
har inte presenterats några argument eller fakta hitintills som skulle bevisa 
motsatsen."  
 
Yrkanden 1 
 
Markus Evensson (S): Ärendet får tas upp på kommunstyrelsens dagordning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet får tas 
upp på kommunstyrelsens sammanträde. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
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§ 46 forts.  Dnr 00031/2014  

Extra ärende: Omlastningsterminal i Böle 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst för att ärendet inte får tas upp på dagordningen, Nej-röst för att 
ärendet får tas upp på dagordningen. 

 
Omröstningsresultat 1 
 

Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet 
får tas upp på dagordningen. 
 
Harald Noréus (L), Jonny Mill (L), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), 
Irene Jonsson (S), Michael Michaelsen (SD), Mikael Olsson (SD) och Peter 
Engdahl (S) röstar NEJ. 
 
Lars Molin (M), Mia Troedsson (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård 
(C), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD) och Kristoffer Hansson 
(MP) röstar JA. 
 
Yrkanden 2 
 
Markus Evensson (S):  
 
1. Ljusdals kommun avslutar från och detta beslut sitt arbete med att försöka 
förlägga en terminal i Böle. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att avsluta handläggningen av ärendet 
gällande en terminal i Böle. 
 
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP),  
Mia Troedsson (M) och Sören Görgård (C): Avslag på Markus Evenssons 
yrkanden. 
 
Örjan Fridner (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till Markus Evenssons 
yrkanden.  
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46 forts.  Dnr 00031/2014  

Extra ärende: Omlastningsterminal i Böle 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Markus Evenssons yrkanden, Nej-röst för bifall till 
Markus Evenssons yrkanden. 
 
Omröstningsresultat 2 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Markus Evenssons yrkanden.  
 
Lars Molin (M), Mia Troedsson (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård 
(C), Harald Noréus (L), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD) och 
Kristoffer Hansson (MP) röstar JA. 
 
Jonny Mill (L), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Irene Jonsson (S), 
Michael Michaelsen (SD), Mikael Olsson (SD) och Peter Engdahl (S) röstar 
NEJ. 
 
Reservationer 
 

Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Irene Jonsson (S) och Peter 
Engdahl (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 
 
Propositionsordning 2 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår dessa.  
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§ 47 Dnr 00005/2017  

Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Tf kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 
Östernäs: Ljusdal Energis nya kontorsfastighet inflyttning prel. i november. 
Östernäs utveckling hanteras i KUPen. 
 
Timmeromlastning: Ärendet kommer till KSau 7/3. 
 
RFI-processen Sustainable food: Markanvisningsavtal med intressenter 
under framtagande. Besök hos Länsstyrelsen den 16/3. 
 
Inköp Gävleborg. Inget nytt. 
 
Ljusdal Energi AB: Intensivt arbete med Verksamhetsområde för VA på 
Öjeberget samt processarbetet med Sustainable food. 
 
Ekonomi: Bokslutsarbetet pågår. Revisorerna kommer v. 11. 
 
AB Ljusdalshem: Gimmel Fastigheter som lagt det högsta budet på 
Gärdeåsen är under uppköp av Samhällsbyggnadsbolaget. 
Samhällsbyggnadsbolaget vill inte gå vidare med köpet. Ärendet kommer 
därmed inte att komma till kommunstyrelsen, styrelsen för Ljusdalshem 
hanterar frågan.  
 
Beslutsunderlag 
      
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 februari 2017  
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§ 47 forts. Dnr 00005/2017  

Information från kommunchefen 
 
Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera 
kommunchefens information till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 48 Dnr 00004/2017  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen per 16 februari 2017 godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008 ska redovisning av kontot 
kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur 
kontot. 
 
Kommunstyrelsen till förfogande, använda medel 734 200 kronor 
Kommunstyrelsens investeringsutrymme, använda medel 1 875 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 feb 2017 
      
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt       
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 00008/2016  

 
Handlingsplan utifrån Kommunkompassen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta utifrån handlingsplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunkompassen genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) hösten 2016 och utmynnade i en rapport som kommunstyrelsen 
godkände i december 2016. Rapporten är uppdelad i 8 huvudområden där 
SKL genom intervjuer, officiella dokument och kommunens hemsida gör en 
bedömning av kommunens sätt att arbeta. 
 
Kommunchefen fick i uppdrag att till februari 2017 ta fram en handlingsplan 
och en nulägesbeskrivning. Utifrån uppdraget föreslås en handlingsplan som 
är uppdelad i fyra olika delområden som återfinns inom de 8 undersökta 
huvudområdena.  
 
Delområdena är: personal, styrdokument, aktiviteter och processer. 
 
Handlingsplanen är avgränsad till att omfatta de delar som är bedömda som 
svaga i rapporten. Detta fråntar naturligtvis inte att vi skall utveckla de delar 
där vi är starka och där det finns förbättringsmöjligheter. 
 
I handlingsplanen föreslås åtgärder utifrån nuläge. Tanken är att arbeta brett 
med handlingsplanen och genomföra det som är möjligt i närtid och övriga 
punkter efter hand. Två stora delar är ett samlat Kvalitetsledningssystem och 
som del av detta ett samlat ledningssystem för personalfrågor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 18 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 januari 2017 
Handlingsplan 31 januari 2017 
     

Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista  
      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 00360/2013  

Utvecklat bemötande 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen av det fortsatta arbetet med bemötandefrågorna godkänns. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett            
 förslag till bemötandepolicy och implementering av denna. 
 
3. Återrapport av arbetet till kommunstyrelsen ska göras inom tre månader.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
År 2015 tillsattes ett bemötandeombud för Ljusdals kommun. Efter det första 
verksamhetsåret beslutades att verksamheten ska utvecklas, implementeras 
och marknadsföras mer effektivt. För detta ändamål har 
kommunledningskontoret på kommunstyrelsens uppdrag påbörjat arbetet 
med att ta fram en policy samt en plan för implementering av 
bemötandefrågorna. Tillgänglighet och bemötande har en rent teknisk sida 
men bemötandefrågorna hänger framför allt nära samman med värdegrund 
och styrande värderingar i organisationen. Ett framgångsrikt arbete för gott 
bemötande måste därför också omfatta ett genomtänkt arbete med 
organisationens styrande värderingar.  
 

De mänskliga rättigheterna beskrivs i internationella avtal som Sverige har 
förbundit sig att följa. Utöver det grundläggande dokumentet om mänskliga 
rättigheter är också barnkonventionen och konventionen om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning styrande för Sveriges 
kommuner och övriga myndigheter. Kommunens verksamheter med 
medarbetare och förtroendevalda ska bidra till att dessa rättigheter 
förverkligas för invånarna.  

 

I Ljusdals kommun berörs vi särskilt av rätten till:  
• utbildning 
• omsorg, hälsa och personlig trygghet  
• social och ekonomisk trygghet  
• kultur 
• demokratiskt deltagande 
• arbete och bostad.  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 forts. Dnr 00360/2013  
 
Utvecklat bemötande 
 
Dessa grundläggande rättigheter ska förverkligas likvärdigt för alla 
medborgare. Våra verksamheter ska fungera lika för alla oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller social ställning. Ingen 
som kommer i kontakt med kommunens verksamheter ska behöva uppleva 
diskriminering. Alla ska känna sig välkomna i Ljusdals kommun.  
 
Det är en långsiktig investering och avgörande framgångsfaktor för 
kommunen att skapa goda möten mellan människor. Ett professionellt och 
medmänskligt bemötande av kunder och allmänhet samt mellan medarbetare 
säkerställer både effektivitet och hållbarhet. Ett bemötande byggt på respekt, 
värdighet och omtanke.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 februari 2017 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 234 
      
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets 
förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista      
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§ 51 Dnr 00457/2016  

 
Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande 
granskning avseende Arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. Kommunchefen får i uppdrag att se över rutiner för årlig uppdatering av  
     inkomstuppgifter. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att se över utbetalningslista för 
 förtroendevalda samt se över rutiner för granskning av utbetalningar. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att vid översyn av ägardirektiv till bolagen  
     tydliggöra hur arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 
 fastställs. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunrevisorerna lämnar rekommendationer och här i yttrandet lämnas 
förslag på åtgärder som kommentarer: 
 

• Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun struktureras och förtydligas för att göra det mer 
lättillgängligt och förståeligt. 

      Kommentar: Arvodesreglementet är otydligt och svårtolkat. Därför  
      bör uppdrag lämnas för att se över reglementet i sin helhet. Den  
      senaste översynen gjordes av Valberedningen inför nuvarande 

 mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har  
        en Demokratiberedning inrättats vilken har fått i uppdrag att se över  
            arvodessystemet för förtroendevalda. Lämpligen bör Kommun    
            fullmäktige ge någon av dessa i uppdrag att se över                    
            arvodesreglementet i sin helhet. 
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§ 51 forts. Dnr 00457/2016  

 
Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande 
granskning avseende Arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 
 
 

• Rutiner för årlig uppdatering av inkomstuppgifter fastställs. 
Kvalitetskrav på underlag bör för övrigt vara tydliga. 

 Kommentar: Översyn bör göras av rutiner för inhämtande av årliga   
           inkomstuppgifter. 
 

• Rutiner för utbetalning av arvoden fastställs. Av rutinen kan framgå 
vilka kontroller som ska utföras och vem som är ansvarig. 

 Kommentar: Översyn bör göras av rutiner för utbetalning av     
           arvoden. 
 

• Grunder för arvoden och andra ersättningar för förtroendeuppdrag i 
de kommunala bolagen fastställs av Ljusdals kommun i enlighet med 
ägardirektiv. 

            Kommentar: Idag fastställs på årsstämma att kommunens reglemente 
 för arvoden gäller för respektive bolag. Detta bör tydliggöras i 
 enlighet med rekommendationen och skrivas in i ägardirektiv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2017 
Revisionens skrivelse 26 oktober 2017 
Revisionsrapport 26 oktober 2016 
      
Jäv 
 
Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
   
Propositionsordningar 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
      
Beslutsexpediering 
Akt, Kommunchefen för verkställande, KLK balanslista  
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§ 52 Dnr 00293/2015  

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med 
fullmäktige- genomförandeplan 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Genomförandeplanen godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. 
 
Demokratiberedningen har yttrat sig om medborgarförslaget och föreslår att 
en årlig medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och 
förslag utifrån kommunkoncernens årsredovisningar. 
 
I syfte att gynna allmänhetens deltagande vill demokratiberedningen ha 
medborgardialogen på kvällstid under cirka 2 timmar efter det att 
revisionsberättelsen lämnats men före kommunfullmäktigesammanträdet 
som behandlar årsredovisningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016 § 203 att: 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig medborgardialog  
     inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån        
     kommunkoncernens årsredovisningar. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en  
     genomförandeplan. 
3. Medborgardialogen ska utvärderas efter tre år. 
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§ 52 forts. Dnr 00293/2015  

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med 
fullmäktige- genomförandeplan 
 
Förslag till genomförandeplan 
 
Medborgardialog om kommunkoncernens årsredovisningar sker första 
gången inför kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. 
Medborgardialogen ska utifrån årsredovisningarna behandla föregående års 
verksamhet och måluppfyllelse samt kommunkoncernens verksamheter och 
mål framåt.  
 
Närvarande är samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden och 
verkställande direktörer samt kommunfullmäktiges presidium. Närvaro av 
presidium möjliggör att en fråga kan beslutas tas med till 
kommunfullmäktige. 
 
I syfte att gynna allmänhetens deltagande föreslås medborgardialogen 
förläggas på kvällstid under cirka två timmar veckan före det 
fullmäktigemöte som behandlar årsredovisningarna. Då slipper man förlänga 
KF-mötet och kan koncentrera sig helt på dialogen. 
 
Av kommunallagens kommentarer framgår det att för att ett sammanträde 
med frågor från allmänheten om årsredovisningen ska fylla någon funktion 
bör det inte hållas innan revisorerna har avgett sin revisionsberättelse. Detta 
eftersom relevanta kommentarer från revisionen kan vara till nytta för 
besökarna vid medborgardialogen. Eftersom kallelsen till 
kommunfullmäktige skickas ut cirka 1,5 vecka i före sammanträdet är det 
först då som revisionsberättelsen finns tillgänglig. Därför måste 
medborgardialogen hållas tidigast en vecka före fullmäktigemötet som 
behandlar årsredovisningarna 
 
Frågor behöver inte skickas in i förväg. Det är mer inbjudande för 
allmänheten om frågor får ställas direkt på mötet.  
 
Tid och plats för medborgardialog ska annonseras, var och hur man kan ta 
del av årsredovisningarna. Annonsering sker i lokalmedia och på 
kommunens anslagsplats och digitala publiceringskanaler (ljusdal.se och 
Facebook). 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 forts. Dnr 00293/2015  

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med 
fullmäktige- genomförandeplan 
 
Medborgardialogen delas upp i en del där årsredovisningarna redovisas av 
föredragande tjänstemän och en separat del för medborgardialog mellan 
medborgare och politiker.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 januari 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2016 
Medborgarförslag 22 juni 2016 
      
Yrkanden 
 

Yvonne Oscarsson (V) och Irene Jonsson (S): Bifall till allmänna utskottets 
förslag 
.  
Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 53 Dnr 00119/2016  
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida 
likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de 
båda nybildade partiföreningarna LP och SRD. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen yrkar Leif Hansen att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 
kommunstyrelsen att oväld utreda huruvida likställd behandling ska 
tillämpas eller inte mellan de båda nybildade partiföreningarna 
Ljusdalsbygdens parti, LB och Socialradikala demokraterna, SRD.  
 
Av utredningen ska framgå: 
- Representation i kommunfullmäktiges gruppledare och    
     fullmäktigedelegationer. 
- Fördelningen av partistöd för de två partierna. 
- Partibeteckning används vid sammanträden och i kommunala handlingar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 56 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Leif Hansen i 
sin motion yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att 
oväld utreda huruvida likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de 
båda nybildade partiföreningarna LB och SRD. 
 
SRD var det parti som deltog i kommunalvalet 2014.  Ett parti särskiljs 
genom sitt namn och genom sitt organisationsnummer. Efter valet har SRD 
delats upp i två delar; LB och SRD, där LB har behållit det ursprungliga 
organisationsnumret.  Det är inte en fråga för vare sig kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige att hantera eller ge råd angående hur förhållanden 
mellan LB och SRD ska regleras. Det är upp till föreningarna/partierna 
själva och av den anledningen föreslås att motionen skall avslås. 
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§ 53 forts. Dnr 00119/2016  
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida 
likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de 
båda nybildade partiföreningarna LP och SRD. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 21 
Förslag till beslut 26 januari 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016 
Motion 29 februari 2016 
    
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
      
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 00009/2016  
 
Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och 
Peter Engdahl (S) gällande ändring i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Örjan Fridner (S) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver han: 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunfullmäktige om när 
sammanträden ska äga rum. Kommunallagen har formulerat detta på 
följande sätt: ”Fullmäktige beslutar när ordinarie sammanträden skall hållas. 
…” (KL 5:7) 
 
Vidare säger Kommunallagen: ”Kommunfullmäktige skall i en 
arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena.(5:63) 
 
Ljusdals kommun har upprättat år för år en mötesplan för 
kommunfullmäktiges sammanträden genom beslut i fullmäktige. 
 
Av arbetsordningen framgår att ett fullmäktigesammanträde kan ställas in: 
”Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet…” (§7) 
 
I Ljusdals kommun ställdes det planerade och beslutade 
kommunfullmäktiges möte in 21 december- trots att kallelse några dagar 
innan till detsamma utgått. Motiveringen till detta beslut beskrevs bl a i 
följande ordalag i skrivelsen om inställt fullmäktigemöte: 
”Det kommer också att vara relativt få ärenden från kommunstyrelsens 
januarisammanträde som skickas vidare till kommunfullmäktige.” 
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§ 54 forts. Dnr 00009/2016  
 
Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och 
Peter Engdahl (S) gällande ändring i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning. Svar 
 
Mot bakgrund av det inträffade yrkar vi på följande ändring av paragraf 7 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning: 
 
”Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. Till särskilda skäl räknas därvidlag inte nästa månads 
kommunfullmäktiges- eller kommunstyrelsens preliminära ärendelistor. 
Skall ett redan kallat kommunfullmäktige ställas in fordras det extraordinärt 
starka skäl som motivering till beslut om inställande.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 20 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
Presidiet föreslår att motionen avslås då de anser att skrivningen i gällande 
arbetsordning är tillräcklig.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 
övervägande skriver han att kommunfullmäktiges presidium anser att 
skrivningen i gällande arbetsordning är tillräcklig.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 20 
Förslag till beslut 30 januari 2017 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium 20 januari 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016 
Motion 8 januari 2016 
    
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00532/2016  
 
Begäran från Länsstyrelsen Dalarnas Län om att 
Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun ska utse 
styrelseledamöter i Stiftelsen Anders och Jonas 
Perssons i Uvås jordbruksfond (887000-2550) 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Maj-Britt Tönners (C) väljs till revisor för granskning av stiftelsen Anders 
 och Jonas Perssons i Uvås jordbruksfond. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.           
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari månad valdes styrelse i 
Stiftelsen Anders och Jonas Perssons i Uvås jordbruksfond. 
 
Enligt stadgarna för fonden ska fonden granskas av kommunens revisorer. 
 
Kommunrevisionen har föreslagit att Maj-Britt Tönners (C) väljs till revisor 
för granskning av fonden.             
        
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Maj-Britt 
Tönners (C) till revisor. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
 

Beslutsexpediering 
Akt 
Maj-Britt Tönners  
Styrelsen för stiftelsen 
Förtroendemannaregister  
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§ 56 Dnr 00107/2017  
 
Delegeringsbeslut 2017 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.           
 
Sammanfattning av ärendet 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 15-31 från 
KLK.  
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde 
                 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera 
delgivningen till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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§ 57 Dnr 00108/2017  
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.            
 
Sammanfattning av ärendet 
 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Rådet för funktionshinderfrågor 26 januari 2017 
• Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 31 januari 2017 
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 23 januari 2017 
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 16 december 2016  

 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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§ 58 Dnr 00092/2017  
 
Extra sammanträde med kommunstyrelsen 10 april 
2017 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen hålls 10 april 2017.
           
Sammanfattning av ärendet 
 
Årsbokslutet kommer inte att hinna färdigställas till kommunstyrelsens sedan 
tidigare inplanerade sammanträde 30 mars. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att ett extra sammanträde hålls med kommunstyrelsen 
måndag 10 april 2017, kl 13-17.             
 
Beslutsunderlag 
      
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 februari 2017       
 
Propositionsordningar 
      
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att hålla ett extra 
sammanträde med kommunstyrelsen 10 april 2017. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för kännedom      
Interntryckeriet för kännedom 
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§ 59 Dnr 00423/2015  
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnation på 
Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2015, § 423 att anslå pengar 
från kommunstyrelsens investeringsutrymme till ombyggnad av delar av Hus 
H och F på Stenhamreskolan i syfte att skapa två parallella sy- och 
träslöjdsalar enligt utbildningsnämndens önskemål. Ombyggnaden 
beräknades kosta 714 452 kronor exklusive moms. 
 
Slutsumman för ombyggnationerna slutade på 526 563 kronor, det vill säga 
187 889 kronor lägre än beräknat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 30 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2017 
Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2016, § 305      
      
Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  

      
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom      
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§ 60 Dnr 00486/2016  
 
Fastställande av verksamhetsområdet för kommunal 
VA, Öjebergets Norra bebyggelseområde 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten, delområde Norra 
 Öjeberget, fastställs i enlighet med karta och fastighetsförteckning. Karta 
 gäller över fastighetsförteckning. 
 
2. Fastställa verksamhetsområde för kommunalt spillvatten, delområde 
 Norra Öjeberget, i enlighet med karta och fastighetsförteckning. Karta 
 gäller över fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Med Öjebergets Norra bebyggelseområde avses bebyggelsen, med främst 
boende och annan service i anslutning till Järvsöbackens norra nedfarter. 
 
Bebyggelsen på Öjebergets Norra del består i dagsläget av tre 
bebyggelseområden, vilka består av Alpbyns stugby, Campingen och 
Vandrarhem samt Topresorts område. Alla dessa områden är belägna utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Dock är bebyggelsen ansluten till 
kommunalt VA, men i form av två föreningar, vilka har en anslutningspunkt 
och sedan ett internt distributionsnät. Idag finns problem med kapaciteten på 
det interna nätet för att klara av den bebyggelse som sker samt att området 
uppfyller kraven enligt lagen om Allmänna Vattentjänster (SFS 2006:412), 
att omfattas av kommunalt verksamhetsområdet. 
 
De byggnader som tillhör Järvsöbacken AB är även de belägna utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten. Fastigheten de ligger på är idag 
anslutna med egen förbindelsepunkt, likvärdet med fastighet inom 
verksamhetsområdet. Nytt verksamhetsområde bör infatta även dessa 
byggnader. 
 
Det finns utbyggnadsplaner i anslutning till Topresorts område samt ett 
område mellan campingen och Topresort. Dessutom finns ett område mellan 
skidythyrningen och Alpbyn som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse. 
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§ 60 forts. Dnr 00486/2016  
 
Fastställande av verksamhetsområdet för kommunal 
VA, Öjebergets Norra bebyggelseområde 
 
 
Ett verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen har skyldighet 
att tillhandahålla vattentjänster till fastighetsägare. Verksamhetsområdet 
definieras genom utmärkning i kartmaterial samt förteckning över de 
fastigheter som ingår. Det är kommunen som, enligt 6 § lagen om Allmänna 
Vattentjänster har skyldighet att fastställa verksamhetsområden. 
 
Gränsdragningarna för de nya verksamhetsområdena är gjorda så att de 
fastigheter som idag är anslutna eller i framtiden kan få anslutning till en 
nyttighet finns med. 
 
För stora fastigheter eller fastigheter som består av flera skiften gäller att 
endast den del som finns med inom verksamhetsområdets gränser, enligt 
tillhörande kartmaterial, har rätt tillanslutning. Vid styckning eller byte av 
fastighetsbeteckning gäller gränsdragning på karta över 
fastighetsförteckning. 
 
Alla berörda fastighetsägare har i juni 2016 fått ett informationsbrev 
gällande arbetet med framtagande av verksamhetsområde, inklusive ett 
kartmaterial över föreslaget område samt principen för uttagande av 
anläggsavgift. Inga synpunkter eller frågor har inkommit till Ljusdal Vatten 
AB. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 29 
Ljusdal Vatten ABs skrivelse 25 januari 2017 
      
Yrkanden 
 
Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 61 Dnr 00311/2015  

 
Förfrågan om förvärv av Holmsveden 1:68 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer fastigheten Holmsveden 1:68 till fastighetsägaren till 
 Holmsveden 1:13, för en köpeskilling om 1 000 kronor. 
 
2.  Köparen betalar kostnaden för att erhålla lagfart.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Holmsveden 1:68 bildades 1958 för att utgöra tomt för befintlig 
avloppsanläggning för Ramsjö kommun. Avloppsanläggningen används inte 
längre utan ligger kvar i form av, bland annat, en betongkonstruktion. 
Köparen övertar helt ägandet och avsvaret för anläggningen. Priset för 
fastigheten är speciellt satt med hänsyn till avloppsanläggning på tomten. 
Taxeringkod enligt 2016 års taxering är: jordbruksfastighet med värde under 
1000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 28 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 januari 2017 
Förfrågan om förvärv 2 juli 2015 
     
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande       
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§ 62 Dnr 00035/2017  

 
Hantering av tillstånd gällande explosiva varor 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) övertar tillståndsgivning 
 samt tillsynen i den del som rör explosiva varor enligt lagen om 
 brandfarliga och explosiva varor (2010: 1011). I övertagandet ingår även 
 förändring av taxor enligt KFSH:s framtagna modell. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Idag hanteras förhållandevis få ärenden rörande explosiva varor i 
Hälsingland. I Ljusdal cirka 10 ärenden per år. 
 
För att höja och vidmakthålla kompetensen för den personal som handlägger 
dessa ärenden har räddningstjänsterna i Hälsingland utrett möjligheterna att 
uppdra till en organisation att svara för tillståndsgivningen samt tillsynen 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010: 1011) i den del som 
rör explosiva varor. 
 
Kommunalförbundet södra Hälsingland har då erbjudit sig att överta all 
tillståndsgivning samt efterföljande tillsyn i hela Hälsingland enligt KFSH:s 
framtagna taxemodell. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 22 
Myndighetsnämndens protokoll 24 november 2016, § 70 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 63 Dnr 00063/2017  

Tjänsteman i beredskap (TiB) i Ljusdals kommun 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap 
 och en förmåga att hantera händelser av varierande karaktär, t ex 
 extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av 
 störning i sin organisation och inom kommunens geografiska område.  
 
2. För att upprätthålla denna förmåga åtar sig räddningstjänsten i Ljusdals 
 kommun via sin ordinarie funktion Befäl i beredskap att: 

• Vara nåbar dygnets alla timmar. 
• Kunna omedelbart träda i tjänst. 
• Kunna aktivera de delar av kommunens organisation som behövs för 

att kunna hantera en kris eller uppkommen situation. 
• Dokumentation och rapportering upp till kommunens krisledning 

skall göras efter varje insats eller tillbud. 
 
3.  Finansiering av den merkostnad på 100 000 kronor som uppstår sker 
 inom ordinarie verksamhet 2017. 
 
4.  Finansiering från 2018 och framåt hänskjuts till budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tjänsteman i beredskap (TiB) har till uppgift att initiera och samordna det 
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
allvarliga kriser. Centrala myndigheter har krav på sig att ha en sådan 
funktion och de flesta kommuner ser också vikten av att ha en samordnande 
roll och en ingång i kommunens samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga 
kriser under dygnets alla timmar. Efter larm gör TiB en första bedömning av 
läget och samlar in fakta. Om/när det behövs kallar TiB in tillräckligt antal 
personer ur kommunens krishanteringsorganisation. 
 
Sedan några år tillbaka har räddningstjänsten självpåtaget åtagit sig rollen 
och funktionen via sitt befäl i beredskap som tjänstgör 24 timmar om dygnet 
7 dagar i veckan. Denna tillgänglighet och lösning är dock inte formellt 
avtalad och är därför inte heller en säker lösning.  
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Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 18 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 18 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2017 
 
Tf kommunchefen föreslår att beslutet kring finansiering av tjänsteman i 
beredskap ändras till:  
 

- Finansiering av den merkostnad på 100 000 kronor som uppstår sker 
inom ordinarie verksamhet 2017 

- Finansiering från 2018 och framåt hänskjuts till budgetberedningen 
 
Yrkanden 
 
Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag inklusive 
tf kommunchefens förslag.  
 
Propositionsordningar 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Budgetberedningen 
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