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§ 89 Dnr 00005/2018  

Information från kommunchefen 3 maj 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

• Östernäs: Dialog pågår med Länsstyrelsen utifrån provtagning. Vi tar 

 också fram nödvändigt material för att kunna söka bidrag för sanering. 

• Personal: Utifrån den antagna personalpolicyn tar vi nu fram riktlinjer för 

 beslut av kommunstyrelsen samt olika rutiner. 

• Edängebroarna: Besiktning av den äldre bron pågår. 

• Hälsingerådet: Uppdrag till kommuncheferna att utreda samverkan inom IT. 

• Inköp Gävleborg: Uppdrag till kommuncheferna att utreda inköp genom 

 samverkan. Då även med andra aktörer, t ex Region Gävleborg. 

• Järvsö station: Tillsammans med nuvarande ägaren Järvsörådet och 

 Destination Järvsö utreder vi hur stationsområdet kan utvecklas. 

• Trafikverket: Vi vill få till ett möte med Trafikverket under maj för att 

 diskutera timmerterminal och gc-tunnel utifrån utvecklingen av Östernäs.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 26 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 90 Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun  

    gällande från och med 1 januari 2019 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till nytt arvodesreglemente. 

 

Allmänna utskottet har vid sammanträde 10 april 2018 gett kommunchefen i 

uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av förslaget till nytt 

arvodesreglemente och redovisa dessa vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde. Ekonomichefen har därefter beräknat de ekonomiska 

konsekvenserna av förslaget till nytt arvodesreglemente. Den årliga 

kostnaden för arvoden ökar med cirka 2 miljoner kronor inklusive sociala 

avgifter vid tillämpning av det nya arvodesreglementet jämfört med det 

gamla reglementet varav knappt 400 000 kronor avser ersättningar till 

deltagande men inte tjänstgörande ersättare. 

Vad beträffar deltagande men inte tjänstgörande ersättare bör det dock 

beaktas att antalet sittplatser i Ljusdalssalen är begränsat. Vid samtidig 

närvaro av såväl ledamöter som ersättare vid möte med kommunfullmäktige 

uppstår platsbrist. 

 

Vidare har personalchefen på uppdrag av kommunchefen stämt av att 

demokratiberedningens förslag till reglemente överensstämmer med gällande 

regler i avtal för Ljusdals kommun. Avstämningen har föranlett ändring av § 

4 Förlorad pensionsförmån vid förlorad arbetsinkomst och § 11 Kommunal 

pension.   

           

Beskrivning av ärendet 

 

För att möjliggöra beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget 

till nytt arvodesreglemente har ett antal antaganden tillämpats. Dels att det 

inrättas utskott för varje nämnd med vardera 5 ledamöter och dels en  
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§ 90 forts. Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

godtycklig uppskattning av antal deltagande men inte tjänstgörande ersättare 

vid varje sammanträde. Vidare har antagits att samordning sker där bl.a. KS 

vice ordförande även är ordförande i samhällsservicenämnden. Beräkningen 

beaktar enbart effekterna av förändrade årsarvoden, sammanträdesarvoden 

och beredskapsersättning. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning 

för förlorad pensionsförmån vid förlorad arbetsinkomst, ersättning för 

förlorad semesterförmån samt ersättning för kostnader enligt 13 – 16 §§ i 

förslaget till nytt arvodesreglemente beaktas inte i beräkningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 april 2018 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 42 

Demokratiberedningens protokoll 26 mars 2018, § 17 

Förslag Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 

kommun 29 mars 2018 

Yrkanden 

Lars Idon Andersson (SD), Sören Görgård (C), Markus Evensson (S), Allan 

Cederborg (M), Lars Björkbom (KD) och Örjan Fridner (S): Bifall till 

kommunledningskontorets förslag. 

 

Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Jonny Mill (LB): Arvodet 

för kommunstyrelsens ordförande ska vara 70% av riksdagsledamöternas 

arvode. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Arvodet för kommunstyrelsens ordförande ska vara 

80% av riksdagsledamöternas arvode. 

 

Kristoffer Hansson (MP) och Jonny Mill (LB): Arvodet för 

kommunfullmäktiges ordförande ska vara 20% av riksdagsledamöternas 

arvode. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Avslag på Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.  
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§ 90 forts. Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer demokratiberedningens förslag om 90% arvode mot 

Yvonne Oscarssons yrkande om 80% arvode och mot Harald Noréus m fl 

yrkande om 70% arvode. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

demokratiberedningens förslag om 90% i arvode till kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons tilläggsyrkande om 20% arvode för kommunfullmäktiges 

ordförande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att arvodet till kommunfullmäktiges ordförande ska vara 10% av 

riksdagsledamöternas arvode (enligt demokratiberedningens förslag), Nej-

röst för Kristoffer Hansson m fl yrkande om 20% av riksdagledamöternas 

arvode.  

Omröstningsresultat 

Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att arvodet 

till kommunfullmäktiges ordförande ska vara 10% enligt demokrati-

beredningens förslag. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg (M), Sören Görgård (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Örjan Fridner 

(S), Irene Jonsson (S), Stina Berg (M) och Peter Engdahl (S) röstar Ja. 

 

Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Michael 

Michaelsen (SD) och Lars Idon Andersson (SD) röstar Nej.  
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§ 90 forts. Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till förslaget i 

övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservation 

Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB) och Kristoffer 

Hansson (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  
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§ 91 Dnr 00120/2018  

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB om 
ekonomiskt stöd efter hallraset i december 2017 och i 
mars 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.Ansökan från arenabolaget om ekonomiskt bidrag om 182 520 kronor 

  beviljas. 

 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid två tillfällen har fotbollshallen rasat och av två olika anledningar. Vid 

båda tillfällena medförde dock detta kostnader för Arenabolaget med 

maskinell utrustning och inhyrda firmor och personal. Ljusdals kommun har 

meddelat att det finns möjligheter att bistå ekonomiskt för de kostnader som 

drabbade Arenabolaget.  

 

Med anledning av ovanstående anhåller Arenabolaget ekonomiskt stöd av 

kommunstyrelsen i Ljusdals Kommun för nedanstående kostnader en 

sammanlagd kostnad på 182 520 kronor. 

 

Jäv 

 

Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. Peter Engdahl (S) tjänstgör i hans ställe.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 april 2018, § 37 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 mars 2018 

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB 8 mars 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C) och Lars Idon 

Andersson (SD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
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§ 91 forts.  Dnr 00120/2018  

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB om 
ekonomiskt stöd efter hallraset i december 2017 och i 
mars 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Fotbollshallen i Ljusdal AB 

Ekonomienheten för verkställande 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
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§ 92 Dnr 00520/2017  

Artscape Ljusdal 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ansökan om bidrag till delfinansiering av projektet ARTSCAPE 2019 

 LJUSDAL bifalles med 900 000 kronor. 

 

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.  

Sammanfattning av ärendet 

Organisationen Artscape är banbrytande inom den urbana samtidskonsten 

och arrangerar sedan 2014 Skandinaviens största street art-festival. Genom 

kontakter med lokala aktörer på orten har en projektidé som tillgodoser 

Artscapes konstnärliga krav på lokal, nationell och internationell relevans 

utformats och organisationen ansöker om 900 000 kronor från Ljusdals 

kommun till en delfinansiering av projektet Artscape 2019 Ljusdal. 

Projektets sammanlagda budget ligger på 2 950 000 kronor. 

 

Artscape 2019 Ljusdal innebär att området runt Bagargränd fylls av en unik 

koncentration av konstverk av internationellt och nationellt erkända 

gatukonstnärer under en gatukonstfestival. Även lokala konstnärer och 

allmänheten bjuds in att delta på olika sätt med både små och stora verk. Av 

de konstnärer som används är fördelningen män 50% och kvinnor 50 

procent. 

 

Projektet har stor potential att locka besökare från hela världen under minst 

de cirka 20 år som de flesta verken har som livslängd. Att den urbana 

samtidskonsten på detta sätt gestaltar Ljusdal skapar en spännande och 

intressant kombination med den befintliga konsten. Tillsammans med de två 

tidigare gestaltningsprojekten på 90-talet Ge uttryck åt Ljusdal och 

Skulpturutställning i det fria, statens konstråds aktuella projekt Konst Händer 

Gärdeåsen och andra verk från 50-talet till idag får Ljusdal genom Artscape 

en riklig och unik samling av offentlig konst. 

 

Projektidén har fått ett mycket positivt mottagande när den presenterats för 

politiker, tjänstemän, näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och 

allmänhet.  Den lokala förankringen i form av den nya privata satsningen på  

ett galleri, Norra Station, som inriktar sig på urban samtidskonst av hög  
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§ 92 forts. Dnr 00520/2017  

Artscape Ljusdal 2019 
 

kvalité och arbetsgruppen bakom Ljusdal – Världens största konstutställning 

skapar ett sammanhang som möjliggör att ta tillvara och tillgängliggöra 

konsten för besökarna. Organisationen Artscape är arbetsmässigt mycket 

självgående i projektets olika delar. Kommunens åtagande utöver 

delfinansiering handlar om olika servicesamarbeten främst inom ramen för 

enheterna plan och bygg, gata-park, kultur och information. Tillsammans 

med Närljus och Destination Järvsö bör också bland annat en lösning för 

tillgängligt boende för tillresande under festivaltiden hittas. 

 

Artscape 2019 Ljusdal har god potential att förutom att under själva 

festivalveckan skapa en färgstark internationell folkfest även på lång sikt 

bidra till en förhöjd attraktionskraft för Ljusdal som besöksmål och som 

kreativ, intressant plats att bo och verka på för såväl gammal som ung.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 april 2018, § 40 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 

Information inför beslut Artscape 2019 Ljusdal 5 mars 2018 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Kristoffer 

Hansson (MP), Sören Görgård (C), Irene Jonsson (S) och Lars Idon 

Andersson (SD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Artscape 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 93 Dnr 00076/2018  

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom 
år 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Stig "Lill-Stickan 

 Olsson och Lars Lundin. De båda stipendiaterna får dela på 25 000 kronor. 

 

2. Ljusdals kommuns kulturdiplom tilldelas Peer Åström.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra 

förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas 

till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och 

verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till 

kommunen. 

 

Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom 

kommunstyrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor. 

Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare 

eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens 

utgång har två nomineringar inkommit: 

 

Eiwor Kjellberg Riksspelman 

 

Färila Revyn som grupp eller Peter Lindgren 

 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Stig "Lill-Stickan Olsson och  

Lars Lundin får dela på kulturstipendiet. 

 

Stig "Lill-Stickan" Olsson tilldelas stipendiet med motiveringen: "För en 

generös och högklassig spelmansgärning i musiken och för bygden. 

 

Lars Lundin tilldelas stipendiet med motiveringen: För en betydelsefull 

upplysningsinsats inom naturliv och lokalhistoria. 
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§ 93 forts.  Dnr 00076/2018  

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom 
år 2018 
 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Peer Åström tilldelas 

kulturdiplomet. 

 

Peer Åström tilldelas kulturdiplomet med motiveringen: "För en enastående 

karriär som internationell musikproducent och viktig goodwillambassadör 

för musiklivet i Ljusdal."  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 april 2018, § 42 

Sammanställning av nomineringar till Kulturstipendium 2018, 10 april 2018 

Utdelade kulturstipendier och kulturdiplom inom Ljusdals kommun 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 94 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
och kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Redovisningen per 2018-04-18 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen från 2008 ska redovisning av kontot 

kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur 

kontot. 

 

Summa kvarstående medel till kommunstyrelsens förfogande 1432 000 

kronor (1 900 kronor) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme 1 500 

000 kronor   

(3 000 000 kronor) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2 768 000 

kronor (4 000 000 kronor)  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 april 2018 

Redovisning 18 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

17(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 00147/2018  

Utökad borgensram för AB Ljusdalshem 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för  

 AB Ljusdalshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 332 

 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Richard Brännström, VD, har på uppdrag av styrelsen för AB Ljusdalshem 

inkommit med en begäran om utökad borgensram med 50 miljoner kronor 

för bolaget, från 282 till 332 miljoner kronor. Bolaget anger beredskap för ny 

lånefinansiering till kommande byggprojekt som skäl till förändringen.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 41 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 mars 2018 

Begäran om utökad borgensram för AB Ljusdalshem 20 mars 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

18(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 00154/2018  

Personalenhetens organisation 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Personalenheten tillförs 1 400 000 kronor för ökat stöd till 

 förvaltningarna. 

 

2. Medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 och för 2019 och 

 framåt hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.  

 

3. Personalenheten (PA-enheten) byter namn till HR-enheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun hade under lång tid ökad ohälsa och ökad sjukfrånvaro. 

Cheferna i förvaltningarna upplevde en stor brist på stöd i personalfrågor. 

Detta uttrycktes tydligt på den första Chefsdagen 2016. Utifrån detta togs ett 

förslag till Kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt 

sjukfrånvaro fram. 

 

I förslaget till Kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt 

sjukfrånvaro äskades initialt ett årligt anslag med 4,3 miljoner kr. KS 

beslutade att avvakta med införandet av strategin och istället anslå 2 Mkr för 

2017 för att stärka upp Personalenheten. Utifrån då rådande personalsituation 

användes de utökade medlen delvis till inhyrande av konsulter. I dag har vi 

en permanent förstärkt enhet med egna resurser där vi gått från tre 

årsarbetare till sex. 

 

Effekterna av denna förstärkning har resulterat i en ny Personalpolicy och 

arbetet har påbörjats att till policyn arbeta fram riktlinjer. Under 2017 och 

2018 har också stora utbildningsinsatser genomförts för chefer i Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM). Förstärkningen har också lett till ökat chefsstöd 

vilket under 2017 har resulterat i lägre sjukfrånvaro. 

 

Eftersom effekterna av den förstärkta Personalenheten är så positiva föreslås 

här en permanent utökad budget för Personalenheten. Detta kommer 

bibehålla det ökade stödet till förvaltningarna vilket möjliggör för chefer att i 

större grad fokusera på den verksamhet man ansvarar för. Vi är också 

övertygade att denna utökning av budgeten har lönat sig och kommer att löna  



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

19(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 forts.  Dnr 00154/2018  

Personalenhetens organisation 
 

sig bland annat genom en bättre arbetsmiljö för chefer och förhoppningsvis 

en fortsatt sänkt sjukfrånvaro. 

 

För att ytterligare tydliggöra att detta är en förstärkning och ett nytänk 

föreslås att Personalenheten, PA-enheten, byter namn till HR-enheten.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 37 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 mars 2018 

Bild över personalenhetens organisation 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunledningskontoret för verkställande 

Ekonomienheten för verkställande 

Budgetberedningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

20(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 00276/2016  

Kommunövergripande strategi för ökad hälsa och 
sänkt sjukfrånvaro 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Arbetet för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro ska ske utifrån antagen    

 Personalpolicy.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2016 arbetades ett förslag till kommunövergripande strategi för ökad 

hälsa och sänkt sjukfrånvaro fram. Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 

2017 att avvakta med införandet av strategin och istället anslå 2 mkr som 

förstärkning till ordinarie verksamhet för att intensifiera arbetet med 

styrdokument och ökat stöd till förvaltningarna. Detta har gett god effekt där 

bl a en ny personalpolicy antagits samt att sjukfrånvaron har sänkts. Stora 

delar av förslaget till Kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt 

sjukfrånvaro är idag inarbetade inom ramen för Personalpolicyn. 

 

Förslag till en förstärkning av personalenheten för ökat stöd till 

förvaltningarna kommer som eget ärende utifrån det uppdrag som 

kommunstyrelsen lämnade i detta ärende den 30 mars 2017. Med en förstärkt 

personalenhet samt den nyligen antagna Personalpolicyn, med tillkommande 

riktlinjer, kommer vi arbeta för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 36 

Kommunledningskontorets skrivelse 3 april 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 73 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Personalenheten för kännedom 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

21(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 00085/2018  

Förslag budgetramar för kommunstyrelsen 2019 och 
ELP 2020-2021  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslag till budgetramar 2019 samt ELP 2020 – 2021 godkänns för 

 kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen med 

 tilläggsäskanden. 

 

2. Förslag till investeringsramar 2019 samt ELP 2020 – 2021 godkänns för 

 kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen med 

 tilläggsäskanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Drift 

För kommunledningskontoret föreslår allmänna utskottet budgetramar enligt 

beslutat ELP för 2019 – 2020. För 2021 föreslås en oförändrad budgetram 

dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

 

För samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet 

budgetramar enligt beslutad ELP 2019 – 2020. För 2021 föreslås en 

oförändrad budgetram dock med tillägg för löner och inflation enligt 

budgetreglementet. 

 

Investeringar 

För kommunledningskontoret föreslår allmänna utskottet investeringsramar 

enligt ELP 2019 – 2020, oförändrad ram för 2021 samt tilläggsanslag med 

1,5 mkr per år för 2019, 2020 och 2021 avseende digitalisering av 

kommunens verksamheter och 400 tkr under 2019 för utrustning av 

konferensrum. 

 

För samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet 

investeringsramar enligt ELP 2019 – 2020, oförändrad ram för 2021 samt 

tilläggsanslag 2019 med 200 tkr för ändring av tidigare beviljade budget för 

fordonsinköp inom räddningstjänsten samt 6,5 mkr avseende gång och 

cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö. För 2020 äskas tilläggsanslag med 1,5 

mkr inom räddningstjänsten för utbyte av två mindre släck/räddningsfordon, 

2,3 mkr för ny lastbil inom gata/park samt 4,7 mkr för gång och cykelväg  



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 forts. Dnr 00085/2018  

Förslag budgetramar för kommunstyrelsen 2019 och 
ELP 2020-2021  
 

mellan Ljusdal och Färila. För 2021 äskas tilläggsanslag med 1,5 mkr för 

ersättning av två fordon inom räddningstjänsten samt 1,6 mkr för ny 

hjullastare inom gata/park.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 april 2018 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 40 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2018, § 25 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Budgetberedningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

23(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00212/2013  

Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun - upphävande av 
planeringsmodell Välfärdsredovisning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Beslut från den 30 maj 2013, 177 angående antagande av 

 planeringsmodell i form av välfärdsredovisning upphävs. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram styrdokument med inriktning och 

 prioriteringar för kommunens folkhälsoarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Det beslut som fattades den 30 maj 2013, § 177 om en planeringsmodell i 

form av välfärdsredovisning för folkhälsoarbetet har inte verkställts då det 

saknats organisation för detta. Detta innebär att det funnits en oklarhet i vad 

som ska prioriteras i kommunen folkhälsoarbete.  

 

För att tydliggöra inriktningen för kommunens folkhälsoarbete och vilka mål 

som ska prioriteras föreslås kommunchefen få uppdrag att ta fram 

styrdokument på kommunövergripande nivå för detta.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 46 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 mars 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 177 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Kommunchefen för verkställande, KLK Balanslista 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

24(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00110/2018  

Förfrågan från Gästrikerådet och Hälsingerådet om 
intresset för att ingå i  kommunförening för länets 
kommuner samt Älvkarleby 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun har för avsikt att ingå som medlem i kommunförening 

 tillsammans med övriga kommuner i enlighet med utredningen 

 Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan.  

Sammanfattning av ärendet 

Gästrikerådet och Hälsingerådet har utrett frågan om en formaliserad 

samverkansplattform. Utredningen har landat i förslag om att bilda en 

gemensam kommunförening vars syfte är att: 

 kommunerna blir en tydlig part i samverkan med regionen och staten, 

 kommunerna får möjlighet till gemensam beredning inför 

utarbetande av exempelvis remissvar, 

 kommunerna ges möjlighet att bereda och initiera strategiska frågor, 

 kommunerna ges möjligheter till erfarenhetsutbyte samt att inhämta 

samlad information och kunskap kring vad som sker på nationell 

nivå, 

 kommunerna ges ökade möjligheter att utveckla operativ 

driftssamverkan. 

 

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige efter skarp förfrågan om 

medlemskap innehållande stadgar och medlemsavgift.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 43 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Förfrågan om avsiktsförklaring 26 februari 2018 

Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan 26 februari 

2018 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 forts. Dnr 00110/2018  

Förfrågan från Gästrikerådet och Hälsingerådet om 
intresset för att ingå i  kommunförening för länets 
kommuner samt Älvkarleby 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Hälsingerådet 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

26(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 00068/2018  

Ökat bidrag till Samordningsförbund Gävleborg för 
verksamhetsår 2019 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Insatsen till Samordningsförbund Gävleborg ökas för år 2019 med  

 108 217 kronor till 216 434 kronor förutsatt att övriga kommuner samt 

 Region Gävleborg ökar sina insatser. 

 

2. Finansieringen ska inrymmas i budgetberedningens förslag till budget 

 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Gävleborg önskar att kommunerna och regionen 

utökar sin insats med 100 % för år 2019. Därmed kommer också statens 

insats öka med 100 %.                  

Samordningsförbundet samt de lokala samverkansplattformarna Mysam 

(myndigheter i samverkan) arbetar i samverkan för att nå individer som är i 

behov av samordnade insatser för att nå egen försörjning. 

 

Ljusdals kommuns nya organisation med en Arbetsmarknad- och 

socialförvaltning kommer samtidigt vara bättre organiserade för att ta del av 

den utökade finansieringen. 

 

Kommunchefen föreslår att följande tillägg görs till beslutet: "förutsatt att 

övriga kommuner samt Region Gävleborg ökar sina insatser."  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 44 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 mars 2018 

Underlag för ökat bidrag till samordningsförbund Gävleborg inför 

verksamhetsår 2019 
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PROTOKOLL 
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101 forts. Dnr 00068/2018  

Ökat bidrag till Samordningsförbund Gävleborg för 
verksamhetsår 2019 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag inklusive kommunchefens tilläggsförslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samordningsförbund Gävleborg 

Budgetberedningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

28(37) 

Datum 

2018-05-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 00155/2018  

Platsvarumärkesprocess Hälsingland 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun deltar i Platsvarumärkesprocess Hälsingland. 

 

2. Ljusdals kommuns andel av finansieringen sker genom stiftelsen Närljus 

 med avsatta medel för besöksnäring.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands kommuners tjänstemän som arbetar med besöksnäring ser ett 

behov av att tydliggöra varumärket Hälsingland. 

 

Förslaget till beslut ovan innebär att kommunstyrelsen beslutar att 

kommunen ska delta i processen och att finansiering sker ur redan avsatta 

medel hos Närljus.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 45 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 mars 2018 

Platsvarumärkesprocess Hälsingland 19 mars 2019 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Närljus 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
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§ 103 Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

yrkesförarutbildning. 

 

I motionen skriver han: 

"Sverigedemokraterna i Ljusdal föreslår att aktuell utbildning startas upp i 

Ljusdal. En ny utbildning i ämnet föreslås därför genomföras för att klargöra 

förutsättningarna för detta. Enligt personer vid Naturbruksgymnasiet finns 

redan ett färdigt upplägg för igångsättande av utbildningen och som redan 

nästa år skulle kunna realiseras. Varje år beräknas det att under en 

femårsperiod finns ett behov av 17 000 nya chaufförer varje år. Möjligheten 

till anställning efter avklarad utbildning får därför anses god." 

 

Lars G Eriksson yrkar därför att en ny utredning genomförs där 

förutsättningarna för att införa en yrkesförarutbildning vid 

Naturbruksgymnasiet belyses. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 150 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 

motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden att en utredning av Slottegymnasiets framtida organisation 

presenterades för nämnden i september 2017. Utredningen resulterade i att 

nämnden den 21 september beslutade att antalet program, tillsammans med 

sökbara inriktningar, ska vara högst nio läsåret 2019/2020. Beslutet innebär 

att nuvarande antal program och sökbara inriktningar behöver minskas. 

Arbete med att se över hela Slottegymnasiets framtida programutbud har 

påbörjats, en första rapport om hur arbetet fortskrider ska presenteras i mars  
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§ 103 forts. Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun. Svar 
 

2018. Arbetet framåt ska visa vilka program och inriktningar som föreslås 

ingå i kommande programutbud. 

Att för närvarande ytterligare utreda förutsättningarna för start av ett nytt 

program på Slottegymnasiet med start redan hösten 2018 anser 

förvaltningschefen inte vara realistiskt och bör för närvarande inte ingå i 

uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 47 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 1 mars 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2018, § 14 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 14 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 150 

Motion 16 november 2017 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S) och Allan Cederborg (M): Bifall till allmänna utskottets 

förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Reservation 

Michael Michaelsen (SD) och Lars Idon Andersson (SD)  
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§ 104 Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever. Svar 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

yrkesutbildningsinformation till elever i högstadiet. I motionen skriver han: 

"De studieresultat som en elev uppnår efter skolgång och det val en elev gör 

under sin skoltid får stor betydelse och inverkan på elevens framtid. Ett 

felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt i yrkeslivet 

och behöver därför senare kanske byta utbildningsinriktning. 

Genom att bjuda in representanter för yrkeslivet till skolorna kan den 

information som ges hjälpa eleverna i svåra framtidsval. Utöver att 

yrkeslivet besöker skolor kan med fördel även elever bjudas in till  

studiebesök på varierande arbetsplatser i samma syfte." 

 

Lars G Eriksson yrkar att Ljusdals kommunfullmäktige ger berörda 

inblandade utbildningsorgan uppdraget att uppmuntra rektorerna i skolorna 

att ge yrkesutbildningsinformation enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 149 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 

motionen för yttrande till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden föreslår 

att motionen avslås. I sitt yttrande skriver nämnden:  

 

”Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att 

utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven där skolan 

har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 

underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.  

I skolans läroplan står att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i 

skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta  

förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala  
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§ 104 forts. Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever. Svar 
 

utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 

med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Utöver stöd från studie- och yrkesvägledarna får eleverna i Ljusdals 

kommun även möjlighet att på annat sätt få information om arbetslivet och 

närsamhället. Exempel är studiebesök bland ortens lokala företag och på 

Gymnasiemässa på Slottegymnasiet.  

 

Enskilda skolor har även anordnat egna ”yrkesmässor”. Vissa skolor bjuder 

även in föräldrar som kan informera om sina yrken. Med anledning av att 

detta arbete redan ingår i skolornas uppdrag anser förvaltningschefen att 

motionen kan avslås”.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 48 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 1 mars 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2018, § 13 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 14 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 149 

Motion 16 november 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 105 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Handlingarna noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

Demokratiberedningen 26 februari 2018 

Inlandsbanan ekonomisk förening 19 februari 2018 

Inlandsbanan extra bolagsstämma 1 mars 2018 

Hälsingerådet 14 mars 2018 

Samordningsförbund Gävleborg 23 mars 2018 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 26 mars 2018 

Pensionärsrådets arbetsutskott 28 mars 2018 

Atlantbanan 29 mars 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 106 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nummer 33-47 

från kommunledningskontoret och nummer 53-63 från samhällsutvecklings-

förvaltningen. 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 
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§ 107 Dnr 00529/2013  

Styrelserepresentant för Svartvallsbergets 
vindkraftsfond 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ekonomichef Tom Westerberg utses till styrelserepresentant för Ljusdals 

 kommun i Svartvallsbergets vindkraftsfond.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med avtalet om bygdemedel för Svartvallsbergets vindkraftsfond 

ska Ljusdals kommun utse en styrelserepresentant till fondstyrelsen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichef Tom Westerberg utses 

till ny styrelserepresentant.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Tom Westerberg för vidarebefordran till fondstyrelsen 
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§ 108 Dnr 00137/2018  

Fråga från Jonny Mill (LB) gällande ansvarsfrihet för 
bolagen i Ljusdal Energikoncern AB 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Frågan får inte ställas.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Mill (LB) vill ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

gällande ansvarsfrihet för bolagen i Ljusdal Energikoncern AB. 

 

Jäv 

 

Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Rolf Paulsson (-) träder in i hans ställe.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Jonny Mill får 

ställa en fråga i kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

avslår detta.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag till begäran, Nej-röst för bifall till begäran.  

Omröstningsresultat 

Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att Jonny 

Mill inte får ställa sin fråga. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg (M), Sören Görgård (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Kristina Bolin 

(S), Irene Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP), Stina Berg (M) och Rolf 

Paulsson röstar Nej. 
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108 forts. Dnr 00137/2018  

Fråga från Jonny Mill (LB) gällande ansvarsfrihet för 
bolagen i Ljusdal Energikoncern AB 
 

Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Michael Michaelsen (SD) och Lars 

Idon Andersson (SD) röstar Nej.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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