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 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 1 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Bokslutsarbetet har påbörjats. Förvaltningen räknar med ett positivt resultat 2015 för 
kommunen som helhet.  

• Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting innebär små förändringar. 
• Kommunens invånare per 1 november var några fler än beräknat. 
• Budgetberedningen ska träffas inom kort för att diskutera hur de extra pengarna från 

Migrationsverket ska disponeras. 
• Kommunen ska införa komponentavskrivningar på investeringarna.  I och med detta 

måste budgeten revideras. 
• Kommunchefen har fått ett uppdrag att överväga på vilka sätt den fortsatta processen 

för Östernäsområdet ska bedrivas. Ett första utkast ska presenteras för 
kommunstyrelsens beredning senast den 1 februari 2016. 

• Arbetet med köpingsutvecklingsprocessen fortsätter. 
• MBL-förhandling gällande skolchef hålls 8 januari 2016. 
• Timmeromlastning. Kommunstyrelsen ska ta ställning till Rambölls utredning av 

Bölealternativet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0011/15 
 
§ 2 
 
Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Omsorgsnämnden kallas till kommunstyrelsens sammanträde i februari.  
 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades omsorgsnämnden med 
anledning av nämndens prognosticerade avvikelse om minus 29,4 miljoner kronor 
mot budget. 
 
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att omsorgsnämnden ska kallas till varje 
sammanträde under återstoden av 2015, för att ge information om hur nämnden 
arbetar med att finna åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska 
ramar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt decembersammanträde att även kalla 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 7 januari 2016. 
 
Förvaltningschef Mikael Björk informerar: 
 

- Bokslutsarbetet för 2015 är påbörjat. Prognosen från i november säger 40 
miljoner kronor +/-10%.  

- Gav de åtgärder som sattes in under 2015 någon effekt? 
- Förvaltningschef kan se att det görs stora förbättringar inom förvaltningen. 
- Stöd och omsorg håller budget, äldreomsorg går bättre än budget, 

försörjningsstöd och placeringar missbruk minskar. Det är placeringarna 
inom barn- och ungdom som har en differens på minus 6-7 miljoner 
kronor. 

- Intäkterna från Migrationsverket släpar efter. 
- Förvaltningen har infört månadsuppföljningar som rapporteras till 

nämnden. 
- Förvaltningschefen ser över organisationen. 
- Rekrytering av IFO-chef pågår. 

 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
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 Diarienummer 
   KS 0488/15 
 
§ 3 
 
Förslag om ändring av förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ljusdals kommun godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, ändring i § 5 

Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet 
styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare. 
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget. 

 
 

Sammanfattning  
 
Förbundsstyrelsen har i samband med styrelsemöte den 4 september 2015 beslutat att föreslå 
samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5 Förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg.  
 
Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation från kommunerna från fyra ordinarie 
ledamöter respektive fyra ersättare till fem ordinarie ledamöter respektive fem ersättare. För 
att möjliggöra en stor delaktighet och förankring i det nystartade förbundet för länets samtliga 
kommuner har Ockelbo och Söderhamns kommuner, som varken har ordinarie ledamot eller 
ersättare i styrelsen, adjungerat varsin ledamot till styrelsen. Genom att ändra 
representationen från kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare upphör behovet 
av adjungerade ledamöter.  
 
Under förutsättning av beslut hos samtliga av samordningsförbundets medlemmar i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag, får kommunerna sinsemellan komma överens om 
fördelningen av posterna ordinarie ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 174 
Kommunledningskontorets skrivelse 24 november 2015 
Förslag om ändring av förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg 23 november 2015 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samordningsförbundet Gävleborg  
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 Diarienummer 
   KS 0426/12 
 
§ 4 
 
Reviderad policy för funktionshinderfrågor 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. De ändringar som gjorts i Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Ljusdals kommun antogs av kommunfullmäktige 2013.  
 
En översyn av policyn/handboken ska göras återkommande med början 2015. Denna översyn 
har nu gjorts och en del revideringar har skett.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 166 
Kommunledningskontorets skrivelse 16 november 2015 
Ändringar i policyn för funktionshinderfrågor 
Policy för funktionshinderfrågor 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0225/15 
 
§ 5 
 
Fastställande av antal ledamöter för Kommunala Pensionärsrådet 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Varje organisation i kommunala pensionärsrådet får ha en ledamot och en ersättare i 

rådet. 
 
 
Sammanfattning  
 
En diskussion om hur många ledamöter det ska vara i kommunala pensionärsrådet, KPR, och 
om en stor organisation ska få ha fler ledamöter än en liten organisation har uppstått i KPR. 
 
Kommunstyrelsen antog KPR:s reviderade reglemente i september 2015. I reglementet 
framgår att det är kommunstyrelsen som ska fastställa antal ledamöter och ersättare för KPR.  
 
KPR vill därför att kommunstyrelsen fastställer hur många ledamöter det ska vara i rådet och 
hur många ledamöter en organisation får ha i rådet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 167 
Kommunledningskontorets skrivelse 16 november 2015 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunala Pensionärsrådet 
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 Diarienummer 
   KS 0483/15 
 
§ 6 
 
Mål för kommunala pensionärsrådet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den handlingsplan för mål och aktiviteter år 2016-2018 som Kommunala 

pensionärsrådet arbetat fram noteras till protokollet. 
 

2. Kommunala pensionärsrådet kallas till kommunstyrelsen i december 2016 för 
att redovisa hur man har arbetat med handlingsplan för mål och aktiviteter år 
2016-2018.  

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunala pensionärsrådet har arbetat fram mål för rådet som de kommer att 
arbeta med under 2016. Målen är framarbetade tillsammans med 
kvalitetssamordnaren på omsorgsförvaltningen och följer de målområden som 
finns i Ljusdals kommuns lokala utvecklingsplan 2015-2020. 
 
Rådet vill att kommunstyrelsen antar målen som de kommer att arbeta med under 
2016. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 168 
Kommunledningskontorets skrivelse 16 november 2015 
Handlingsplan, mål och aktiviteter år 2016 för KPR:s arbete 16 november 2015 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunala pensionärsrådet 
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 Diarienummer 
   KS 0484/15 
 
§ 7 
 
Mål för Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den handlingsplan för mål och aktiviteter år 2016-2018 som Rådet för  
 funktionshinderfrågor arbetat fram noteras till protokollet. 

 
2. Rådet för funktionshinderfrågor kallas till kommunstyrelsen i december 2016 för att 

redovisa hur man har arbetat med handlingsplan för mål och aktiviteter år 2016-2018.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, har arbetat fram mål för rådet som de kommer att 
arbeta med under år 2016-2018. Målen är framarbetade tillsammans med kvalitetssamordnaren 
på omsorgsförvaltningen och följer de målområden som finns i Ljusdals kommuns lokala 
utvecklingsplan 2015-2020. 
 
Rådet vill att kommunstyrelsen antar målen som de kommer att arbeta med under 2016-2018. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 169 
Kommunledningskontorets skrivelse 16 november 2015 
Handlingsplan mål och aktiviteter år 2016-2018 för RÅFF:s arbete 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
RÅFF 
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 Diarienummer 
   KS 0126/15 
 
§ 8 
 
Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen till 
förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. 
 
Summa kvarstående medel ur kommunstyrelsens konto till förfogande för 2015 är  
1 067 800 kronor. 
 
Summa kvarstående medel ur kommunstyrelsens investeringsutrymme för 2015 är  
2 750 000 kronor. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0493/15 
 
§ 9 
 
Cirkulär 15:31, Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för traineejobb a n t a s  som lokalt 

kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av 
bilaga 3 i Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb som 
centrala parter träffat den 5 november 2015. Protokollsutdrag över 
beslutet lämnas till berörda arbetstagarorganisationer som begär det.  

 
2.  Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till personalsutskottet med en  
 redogörelse/inventering över hur överenskommelsen om bestämmelser för  
 traineejobb ska användas i Ljusdals kommun. 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. 
 
Bakgrunden till överenskommelsen är regeringens införande av traineejobb 
med de ändringar som detta föranlett i förordningen om särskilt 
anställningsstöd. Avtalet syftar till att möjliggöra anställning för traineejobb 
för de arbetstagare som uppfyller förutsättningarna enligt förordningen. Det 
betyder, enligt gällande förordning, att det rör ungdomar som varit arbetslösa 
3 alternativt 6 månader beroende på området för anställningen. 
 
Arbete ska kombineras med utbildning. 
 
Traineejobben ska stimulera för framtida kompetensförsörjning och gäller 
inom vissa områden för välfärdssektorn och även i bristyrkesområden. 
 
Syftet är att avslutade studier ska kunna leda till en varaktig anställning inom 
traineejobbets yrkesområde. 
 
Särskilt anställningsstöd får lämnas för 50 procent av en anställning på heltid 
under, enligt vad som aviserats i höstens budgetproposition, högst 24 månader 
inom välfärdssektorn respektive 12 månader inom bristyrkesområden. 
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 Diarienummer 
   KS 0493/15 
 
§ 9 forts.  
 
Cirkulär 15:31, Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Personalutskottets protokoll 1 december 2015, § 171 
Kommunledningskontorets skrivelse 20 november 2015 
Cirkulär 15:31 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb 16 
november 2015 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
personalsutskottet med en redogörelse/inventering över hur överenskommelsen 
om bestämmelser för traineejobb ska användas i Ljusdals kommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till personalutskottes 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalenheten för verkställande 
Uppdragslista klk 
Personalutskottet 
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 Diarienummer 
   KS 0496/15 
 
§ 10 
 
Cirkulär 15:32, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor m m – HÖK 12 – med Lärarnas 
Samverkansråd 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Avtalet HÖK 12 tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den 

träffade överenskommelsen 16 november 2016. 
 

Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 
16 november överenskommelse om en prolongering av Huvudöverens-
kommelse, HÖK 12, med Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund). 
 
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor 
enligt vad som framgår av protokollets § 1 Innehåll med mera och § 7 
Prolongering av LOK 12 med mera. 
 
I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla tillägg och förändringar 
i överenskommelsen beskrivna. 
 
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 
Innehållet i prolongering av Huvudöverenskommelse HÖK 12: 
 
• Avtalsperioden omfattar tiden 16 november 2015 till 31 mars 2018. 

 
• Avtalet är uppsägningsbart av centrala parter under perioden 1 december 

2015 till 31 december 2015. 
 
• Förhandlingsprotokollet redogör för parternas gemensamma avsikter och 

åtaganden under avtalsperioden. 
 

Löneavtalet 
 
• Avtalet tillförs 2 år utan angiven nivå för garanterat utfall. 

 
• Löneöversynstillfällen per 1 april respektive år gäller enligt HÖK 12 såvida 

inte annat överenskoms. 
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 Diarienummer 
   KS 0496/15 
 
§ 10 forts.  
 
Cirkulär 15:32, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor m m – HÖK 12 – med Lärarnas 
Samverkansråd 
 
Centrala protokollsanteckningar 
 
Centrala parter är överens om att ta ett ansvar gemensamt och var för sig för 
förbättrad resultatutveckling och för att förstärka attraktiviteten och 
förutsättningarna för läraryrket. Överenskommelsen innehåller ett antal centrala 
partsgemensamma arbetsgrupper inom områdena lönebildning, introduktion och 
karriär, situationen med anledning av nyanlända samt arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutskottets protokoll 1 december 2015, § 172 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 november 2015  
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till personalutskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalenheten för verkställande 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0240/15 
 
§ 11 
 
Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen januari-
augusti 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt redovisning av försörjningsstöd gällande Individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Utbetalning av försörjningsstöd inom Ljusdals kommun fortsätter att minska. 
Helårsprognosen pekar dock på cirka 2,5 miljoner kronor i överskott mot budget. 
 
Den största enskilda orsaken till att få försörjningsstöd är arbetslöshet. Ensam man utan barn 
(35 procent) och ensam kvinna utan barn (16 procent) är de största hushållsgrupperna som får 
försörjningsstöd.   
 
Enheten vuxen och försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen har haft en stor 
omsättning av personal. Det har vidtagits ett antal åtgärder för att skapa en dräglig situation 
för personalen. Ny personal har anställts under hösten, vilka behöver läras upp. 
 
Det pågår ett utvecklingsarbete, bland annat i samarbete med arbetsmarknadsenheten, med 
målet att fler personer som är beroende av försörjningsstöd ska bli självförsörjande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 175 
Omsorgsnämndens protokoll 21 oktober 2015, § 176 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 30 september 2015  
Cirkeldiagram hushållstyper, 30 september 2015 
Cirkeldiagram Varför får klienten försörjningsstöd, 30 september 2015  
Cirkeldiagram Varför får klienten försörjningsstöd jan-aug, 30 september 2015  
Stapeldiagram 1, 30 september 2015  
Stapeldiagram 2, 30 september 2015  
Utrednings/projektdirektiv, 25 augusti 2015 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0458/15 
 
§ 12 
 
Delårsbokslut 2015 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per den 31 augusti 2015. 
 
Allmänna utskottet beslutade 1 december 2015, § 173 att ge kommunchefen i uppdrag att 
bjuda in förbundsdirektör Johan Almesjö till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Vid sammanträdet informerar förbundsdirektör Johan Almesjö samt kommunens nyanställde 
inköpschef Kerstin Hiviebäck. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 173 
Kommunledningskontorets skrivelse 20 november 2015 
Delårsbokslut samt utlåtande från revisorerna 27 oktober 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0184/12 
 
§ 13 
 
Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen 
för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator. 
Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning  
 
Maj-Britt Tönners (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 
att utreda kostnaden/besparingen för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper 
surfplatta/bärbar dator. 
 
I motionen yrkas att kommunen snabbt utreder kostnaden för att köpa 
surfplattor/liten bärbar dator till förtroendevalda i styrelser och nämnder, gör en 
kostnadsberäkning på om ledamöterna hyr/köper denna dator en mandatperiod 
samt jämför kostnaden för utskick för handlingar till förtroendevalda, vilket 
innebär portokostnader, arbetstid för kopiering etc. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, § 107 att surfplattor ska köpas in 
till kommunens politiker samt berörda tjänstemän till en kostnad om cirka 
800 000 kronor. Dessa kommer att införas under 2016. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin skriver i sitt övervägande att 
kommunfullmäktige har beslutat att surfplattor ska köpas in till kommunens 
politiker och detta kommer att ske under 2016. Motionen bör därför anses 
bevarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 177 
Förslag till beslut 18 november 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012, § 74 
Motion 5 april 2012 
 
Yrkanden 
 
Matilda Kavallin (MP): En beräkning av kostnaden för inköp av surfplattor ska 
göras. 
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 Diarienummer 
   KS 0184/12 
 
§ 13 forts.  
 
Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen 
för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator. 
Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Matilda Kavallins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0219/15 
 
§ 14 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra 
och centrala Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att en gång- och cykelbana anläggs mellan 
Ulvsta/Älvsätra (f d Järvsö motell) och centrala Järvsö. 
 
Förslagsställaren skriver ”att det alltid har funnits ett behov av en gång- och 
cykelbana på sträckan. Behovet har eskalerat eftersom f d Järvsö motell öppnat 
för asylboende. 
 
Det är mycket folk alla tider på dygnet som går/cyklar på vägrenen till och från 
Järvsö och till det f d motellet. Detta har inneburit stor trafikfara och åtgärd 
önskas innan olyckan är ett faktum.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, § 110 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att förslaget ska avslås av två 
anledningar; dels finns idag inget asylboende i Ulvsta, dels är en gång- och 
cykelväg längs väg 83 Trafikverkets ansvar. 
 
Det kommunen kan göra är att vidareförmedla önskemålet till Region Gävleborg 
som tar beslut om hur Trafikverkets medel för gång- och cykelvägar fördelas i 
länet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin skriver i sitt övervägande att 
kommunen har regelbundna överläggningar med Trafikverket om bland annat 
behovet av gång- och cykelvägar som är verkets ansvar. Det finns idag flera 
sådana gång- och cykelvägar som kommunen vill att Trafikverket ska bygga och 
som kommunen föreslår ska prioriteras. De prioriterade behoven de närmsta åren 
är betydligt större än de medel som finns. Mot den bakgrunden, samt att ansvaret 
åligger Trafikverket, föreslås att medborgarförslaget avslås.  
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   KS 0219/15 
 
§ 14 forts.  
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra 
och centrala Järvsö 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 178 
Förslag till beslut 18 november 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 22 september 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2015, § 110 
Medborgarförslag 8 maj 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 15 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljusdals 

kommun. 
 
2. Planen tas fram i samarbete med Ljusdal Vatten AB.  

 
3. Konsulthjälp får anlitas vid behov.      
 
 
Sammanfattning  
 
Plan- och byggenheten har tillsammans med Ljusdal Vatten AB diskuterat behovet av en 
långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen eftersom en sådan saknas i 
dagsläget. Behovet aktualiserades redan i översiktsplanen från år 2010 där det framgår att en 
plan för dricksvattenförsörjning ska tas fram. Vattenmyndigheten rekommenderar att varje 
kommun upprättar en VA-plan. Ett långsiktigt hanterande av VA-frågorna är också något som 
bland annat länsstyrelsen förväntar sig av kommunerna. VA-planen blir ett stöd för 
kommunen och dess bolag, medborgarna, tillsynsmyndigheter med flera i vatten- och 
avloppsfrågor. Planen blir vägledande för hur kommunalt och enskilt dricksvatten och avlopp 
ska hanteras. Planen kan även behandla hur klimatförändringar i form av ökade risker som 
skyfall, översvämningar och andra faktorer som kan påverka VA-försörjningen ska hanteras.      
 
Behovet av en långsiktig plan ökar i takt med ett ökat förändringsbehov i de av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområdena för kommunalt vatten- och avlopp. I 
delar av kommunen finns områden som saknar kommunalt vatten och avlopp, men där 
behovet på grund av miljökrav med mera bedöms öka. I exempelvis Järvsö medför en 
utveckling av turismen ett ökat tryck på det kommunala vatten- och avloppsnätet. På sikt 
verkar det därför vara nödvändigt med en utbyggnad om expansionen ska fortskrida, vilket är 
en av intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Samtidigt finns det på andra 
håll i kommunen kommunala VA-verksamhetsområden som bör ses över med anledning av 
att de nyttjas av ett fåtal användare med förhållandevis höga kostnader för drift och underhåll 
av VA- anläggningarna.     
 
VA-planen kommer att innehålla två delar, en VA-översikt som tittar på nuvarande situation 
och en VA-handlingsplan som kommer att ge förslag på åtgärder och klarlägga vem eller 
vilka som har ansvaret för dessa.    
 
VA-planen kan förslagsvis utgöra ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande 
översiktsplanen, vilket gör att den får samma status som det tematiska tillägget gällande  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 15 forts.  
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
vindkraft (Vindkraftsplanen). Detta medför att planen blir starkt vägledande för hur VA-
frågorna ska hanteras samt att planen tas fram efter en inarbetad och lagstadgad metodik.  
 
Förslagsvis tas planen fram av en arbetsgrupp där Plan- och byggenheten, Miljöenheten, 
Ljusdal Vatten samt Gata- och parkenheten ingår.   
 
Uppdraget att ta fram planen bör ges av kommunstyrelsen som även bör besluta om 
godkännande för samråd. Planen bör antas av kommunfullmäktige. Om projektet kan stödjas 
av konsult är bedömningen att planen kan ta cirka ett och ett halvt år att ta fram och vara 
färdigbehandlad för antagande av fullmäktige. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en VA-plan för 
Ljusdals kommun. Planen tas fram i samarbete med Ljusdal Vatten AB och 
Konsulthjälp får anlitas vid behov.      
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 181 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2015    
 
Yrkanden  
 
Matilda Kavallin (MP): Följande ska tilläggas: Planen kan även behandla hur 
långsiktig VA-försörjning ska kunna säkerställas, men beaktande av förhöjda 
ekonomiska och geopolitiska risker, specifikt men inte begränsat till möjliga 
störningar i globala distributionskedjor av verksamhetskritiska komponenter. 
 
Irene Jonsson (S): Ärendet ska återremitteras för utredning av konsultkostnader 
samt av vilka resurser som finns inom förvaltningen. 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag.  
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 15 forts.  
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Matilda Kavallins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ljusdal Vatten AB för kännedom 
Suf Balanslista  
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 Diarienummer 
   KS 0512/15 
 
§ 16 
 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal antas.   

 
Sammanfattning  
 
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om ändrade regler i Plan- och bygglagen 
(SFS 2014:900) samt om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899). De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 med vissa 
övergångsbestämmelser. 
 
Ändringen i plan- och bygglagen innebär bland annat att kommun som avser att 
ingå exploateringsavtal ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 
sådana avtal. 
 
Den nya lagen om kommunala markanvisningar innebär att kommun som avser 
att göra markanvisningar ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 
detta. 
 
Syftet med de kommunala riktlinjerna är att en byggherre/exploatör i förväg ska 
kunna få inblick i vilka krav kommunen kan komma att ställa vid 
markanvisningar och exploateringsavtal. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal för antagande av 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 184 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 november 2015 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal, 30 november 2015 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0512/15 
 
§ 16 forts.  
 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0354/15 
 
§ 17 
 
Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av 
fastigheten Prästgården 1:15, Museivägen 9 i Ljusdal 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. AB Ljusdalshem får sälja fastigheten  Prästgården 1:15 på öppna marknaden. 
 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem vill som ett steg i att finansiera kommande nyproduktion sälja av mindre 
förvaltningsfastigheter byggda i trä. 
 
På fastigheten Prästgården 1:15 finns byggrätt för bostäder i två våningar. Befintlig 
bebyggelse överensstämmer huvudsakligen med detaljplanen. 
 
Fastigheten är härskande fastighet för ett antal servitut för kommunala VA-ledningar. Detta 
bör åtgärdas genom bildande av ledningsrätt innan fastigheten lämnar koncernens ägo. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att AB Ljusdalshem får sälja fastigheten  
Prästgården 1:15 på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 183 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2015 
Ansökan från AB Ljusdalshem 25 augusti 2015 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem 
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 Diarienummer 
   KS 0263/15 
 
§ 18 
 
Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av 
fastigheten Öje 8:63 på Turistvägen 35 i Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av fastigheten Öje 8:63 på öppna  
    marknaden. 
 
Sammanfattning  
 
Som ett steg i att finansiera eventuell kommande nyproduktion vill AB 
Ljusdalshem sälja av mindre förvaltningsfastigheter byggda i trä. 
 
Fastigheten Öje 8:63 har i detaljplanen byggrätt för bostäder i två våningar. 
Befintlig bebyggelse överensstämmer i huvudsak med detaljplanen. En mindre del 
av huvudbyggnaden ligger på grannfastigheten Öje 8:61 som också ägs av 
bolaget. Detta bör korrigeras med en fastighetsreglering innan fastigheten säljs. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att AB Ljusdalshem får sälja 
fastigheten Öje 8:63 på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 182 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2015  
Ansökan från AB Ljusdalshem 4 juni 2015 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av fastigheten 
Öje 8:63 på öppna marknaden. 
 
Ärendet ajourneras för lunch. Efter 60 minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons 
yrkande.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem 
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 Diarienummer 
   KS 0292/15 
 
§ 19 
 
Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att badet i 
Kyrksjön läggs ned och att resurserna istället satsas på Norebadet och Folkparksbadet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 145 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen 
för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
”Omfattande provtagningar har skett gällande förekomster av kemiska föroreningar 
och bakterier i badvatten, dräneringsvatten, bottensediment och strandområde. Vid 
samtliga provtagningstillfällen har resultatet visat att inga ämnen förekommer i nivåer 
som är hälsovådliga för människor. Av säkerhetsskäl stängdes badet i juli 2015 sedan 
bräddning av avloppsvatten skett till Kyrksjön. Även de prover som togs i anslutning 
till detta visade att vattnet var tjänligt. 
 
Strand- och bottenområdet där badet anlagts undersöktes gällande förorenings-
förekomster innan badet iordningställdes. Resultatet visade att inga hälsovådliga 
förekomster fanns, och länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i detta avseende gav 
klartecken för bad med befintliga förutsättningar. Eftersom botten är mjuk och delvis 
dyig lades en markduk och ett sandlager på för att ge bättre bärighet. En flytlina 
markerar var denna duk slutar, och där bottenförhållandena alltså ändras längre ut i 
sjön. En rekommendation finns att bada inom detta område. 
 
De bryggor som ingick i entreprenaden visade sig fungera dåligt mot bakgrund av att 
området är långgrunt och att Kyrksjöns vattenstånd varierar relativt kraftigt. Dessa 
bryggor är av samma modell som vid övriga kommunala bad, och kan istället 
användas vid dessa. 
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 Diarienummer 
   KS 0292/15 
 
§ 19 forts.  
 
Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar 
 
Badplatsen vid Kyrksjön skall ses som ett komplement till övriga inslag inom Östernäs 
park och strandområde. Tillsyn och skötsel av den egentliga badplatsen bedöms kunna 
ske med små resurser och där många delar hänger samman med andra inslag i 
området. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ser inga skäl till att badet skall läggas ned och 
därför föreslås att medborgarförslaget avslås”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att badet vid Kyrksjön ligger 
på en naturlig plats för bad i sjön. Farhågor har funnits att vattnet skulle vara otjänligt 
för bad, men efter upprepade provtagningar har det visat sig att det inte finns några 
hälsovådliga förekomster i vattnet. Under en kort tid sommaren 2015 var badet öppet 
och det blev på kort tid ett välbesökt bad.  
 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut om att anlägga ett bad vid Kyrksjön, 
nedlagda kostnader för att få till badet, alla provtagningar som gjorts av vatten, strand- 
och bottenområdet som visat på att inga ämnen förekommer som är hälsovådliga samt 
att badet varit välbesökt föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 180 
Förslag till beslut 18 november 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 10 september 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015, § 145 
Medborgarförslag 22 juni 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0248/15 
 
§ 20 
 
Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals 
kommun till 31. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren föreslår att antalet fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige 
ska minskas till 31 i enlighet med kommunallagens 5 kap § 1. 
 
På detta vis, skriver förslagsställaren, kan nedskärningar göras i de kostnader som 
fullmäktige genererar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 128 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att inför valet 2014 
beslutade kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara 41. 
Frågan om antalet ledamöter har således prövats av kommunfullmäktige i närtid.  
Några bärande nya omständigheter har inte framkommit som skulle ge anledning 
till ett nytt beslut under innevarande mandatperiod, varför medborgarförslaget 
föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 179 
Förslag till beslut 18 november 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 128 
Medborgarförslag 28 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2014, § 27 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 21 
 
Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra 
Gåvomedelsfond 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Lena Lind Berggren (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i  
    Rångstra Gåvomedelsfond.  
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maria Andersson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond. Fyllnadsval ska därför 
göras. 
 
Markus Evensson (S) yrkar att Lena Lind Berggren (S) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lena Lind Berggren 
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
Förtroendemannaregister 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 22 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande i Hälsingland gällande Skatteverkets flytt av 

verksamhet. KS 0174/154 
 
2. Svar på skrivelse från kommunstyrelsens ordförande i Hälsingland gällande Skatteverkets 

flytt av verksamhet. KS 0174/15 
 

Beslutsexpediering 
Akterna 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 23 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 128-131 från KLK 
och 117-304 från SUF. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 24 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• Samordningsförbund Gävleborg- styrelsemöte 2015-11-20 
 
Protokollet finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0007/16 
 
§ 25 
 
Personalutskottets ansvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet tas upp på nästa personalutskott. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) tar vid dagens sammanträde upp ett extra ärende. 
 
I skrivelse frågar han vilket ansvar personalutskottet har vid tillsättning av nya 
specialisttjänster och vilka möjligheter kommunchefen har att anställa personal enligt 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet kan tas upp vid dagens sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet tas upp på nästa personalutskott. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalutskottet 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2016-01-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0008/16 
 
§ 26 
 
Köp av Kommunkompassen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsens beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) tar vid dagens sammanträde upp ett extra ärende. 
 
I skrivelse yrkar han på att kommunstyrelsen kontaktar Sveriges Kommuner och 
Landsting för att köpa deras utvärderingsverktyg Kommunkompassen till en 
kostnad av 85 000 kronor.  
 
Kommunkompassen utvärderar kommunen inom åtta olika områden där vi kan få 
stöd och hjälp med att hitta våra förbättringsområden. De övergripande frågorna 
kommunkompassen ställer är: 
 

• Är strategierna tydliga i er kommun?  
• Arbetar ni i den riktning era visioner och mål pekar åt?  
• Är det ordning på system och processer i er kommun?  
• Är ni tydliga med vad invånarna får för skattepengarna?  
• Är er kommun en modern arbetsgivare.  

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet kan tas upp vid dagens sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet tas skickas till kommunstyrelsens beredning. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
 
 
 
 


	§ 1  Information från kommunchefen
	§ 2  Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade åtgärder
	§ 3  Förslag om ändring av förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg
	§ 4  Reviderad policy för funktionshinderfrågor
	§ 5  Fastställande av antal ledamöter för Kommunala Pensionärsrådet
	§ 6  Mål för kommunala pensionärsrådet
	§ 7  Mål för Rådet för funktionshinderfrågor
	§ 8  Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2015
	§ 9  Cirkulär 15:31, Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
	§ 10  Cirkulär 15:32, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m – HÖK 12 – med Lärarnas Samverkansråd
	§ 11  Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen januari-augusti 2015
	§ 12  Delårsbokslut 2015 för Inköp Gävleborg
	§ 13  Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator. Svar
	§ 14  Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra och centrala Järvsö
	§ 15  VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vatten och avlopp
	§ 16  Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal
	§ 17  Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av fastigheten Prästgården 1:15, Museivägen 9 i Ljusdal
	§ 18  Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av fastigheten Öje 8:63 på Turistvägen 35 i Järvsö
	§ 19  Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar
	§ 20  Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals kommun till 31. Svar
	§ 21  Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond
	§ 22  Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
	§ 23  Delegeringsbeslut
	§ 24  Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
	§ 25  Personalutskottets ansvar
	§ 26  Köp av Kommunkompassen

