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§ 1 Dnr 00005/2017  

Information från kommunchefen januari 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 
X-Stream: Den länsövergripande övningen genomfördes som planerat 6 
december 2017. Utifrån övningen har bl a larmrutinerna setts över vid 
inställande av krisledningsgruppen. 
 
Fotbollstältet vid Älvvallen: Stor frivilliginsats men också från kommunens 
fritidsenhet och gata/park. 
 
Försäkring brand: Efter två års diskussioner är kommunen nu överens med 
försäkringsbolaget om ersättning för branden. Ersättningsbelopp 15 750 000 
kronor. Redovisning av kostnader och investering kommer i årsbokslutet. 
 
Demokratiberedningens förslag till ny organisation: Kommer enligt plan till 
kommunstyrelsen i mars. 
 
Inköp Gävleborg: Första träff med Gävle den 19 januari där målet är att sätta 
en tidplan för förhandlingar om deras utträde. 
 
Information ges om cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 
gällande politik i skolor. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 4 januari 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 
5(36) 

Datum 
2018-01-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 2   Dnr 00538/2016  

Mötesfria skollov 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan inför nästa mandatperiod.  

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har lämnat ett förslag om att det inte ska läggas några 
politiska sammanträden under skolloven (jul- och sommarloven 
undantagna). Det föreslås också att tydliga sluttider för sammanträdena 
införs. 
 
Beredningen skriver att detta skulle underlätta för småbarnaföräldrar att 
kunna verka som politiker och att det skulle minska avståndet mellan politik 
och samhälle.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 130 
Kommunledningskontorets skrivelse 22 november 2017 
Demokratiberedningens skrivelse 20 december 2016 

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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§ 3 Dnr 00489/2017  

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tillgänglighetsprogram. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsats för  
    förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med tillgänglighetsarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett tillgänglighetsprogram och en  
    plan för implementering. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för  
    förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med tillgänglighetsarbete. 
 
3. 500 000 kronor avsätts ur medel för Projekt Tillgänglighet.  

Sammanfattning av ärendet 

Rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag om 
tillgänglighetsarbete för 2018. Rådet har också listat en rad prioriterade 
arbeten för detta.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 131 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 28 november 2017 
Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2017, § 30 
Förslag till kommunstyrelsen om tillgänglighetsarbete 2018 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Irene Jonsson (S) och Sören 
Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.  
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§ 3 forts. Dnr 00489/2017  

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Ekonomienheten för verkställande 
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§ 4 Dnr 00503/2017  

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att organisera kommunens arbete med att ta  
    fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall 
landets kommuner ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Detta dokument skall vara ett underlag för att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med frågor i anslutning till bostadsförsörjning. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. De visar vad kommunen vill med det befintliga 
bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder. 
 
Riktlinjerna är också en förutsättning för att kommunen skall ha möjlighet 
att söka bidrag från Boverket i samband med beslut om startbesked för 
bostadsbyggande. Den totala bidragsnivån under 2017 uppgår till 1,8 Mdr.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 129 
Kommunledningskontorets skrivelse 28 november 2017 

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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§ 5 Dnr 00246/2017  

Årlig aktivitet för nyinflyttade till kommunen, 
utvärdering för kännedom  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Utvärderingen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2016, § 146, att införa en årlig 
aktivitet för nyinflyttade till kommunen och för detta anslå en maximal 
kostnad på cirka 150 000 kronor per år. Informationsenheten och dess 
inflyttarservice på kommunledningskontoret ansvarar för genomförandet. 
 
Den 25 september 2016 ordnades en inflyttardag i djurparken Järvzoo i 
Järvsö. 2017 års inflyttardag hölls den 27 maj i Ljusdals Folkpark där 
politiker och tjänstemän från kommunen, Närljus och Ljusdal Energi hälsade 
2016 års inflyttade välkomna.  
 
Viktiga förbättringsåtgärder för att få fler deltagare detta år var att erbjuda 
transport för dem som behövde och utökad översättning för gäster med 
sådana behov. Av 897 inbjudna kom cirka 200 personer vilket var nästan 
dubbelt så många som på Järvzoo 2016. Antalet som behövde erbjuden 
transport var 3-4 från Järvsö, 2 från Hennan, 10-talet från Färila, 2 från 
Ämbarbo och 60-talet från Kläppa/Gärdeåsen. 
 
Ljusdals Folkpark ansågs vara lämplig lokalisering för 2017 års 
inflyttaraktivitet eftersom kommunen förfogar över hela området och det 
blev på så sätt stor valfrihet för utbudet under dagen.  
 
Från utescenen Lyran hälsade kommunledningen välkommen, det bjöds på 
underhållning av Estrad Ljusdals ungdomar med flera och Jörgen Åberg höll 
ihop det hela som konferencier. För barnen ordnades ponnyridning och 
räddningstjänsten visade brandbilar. Ljusdal Energi och Färila simhall hade 
informationspunkter och kommunens tjänstemän och politiker gick runt och 
pratade med besökarna. Inomhus serverades en lunchbuffé. 
 
Välkomstaktiviteten uppskattades av såväl gäster som värdar men kan göras 
något annorlunda kommande år med två års erfarenhet att utgå från. 
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§ 5 forts.  Dnr 00246/2017  

Årlig aktivitet för nyinflyttade till kommunen, 
utvärdering för kännedom  
 
Scenutbudet med konferencier går att använda sig av även nästa år och kan 
möjligen utvecklas med till exempel något mer för barnen. Värdarnas 
småprat med inflyttarna har också fungerat bra i två år liksom årets tolkhjälp 
och transportmöjligheter för nyanlända. Att begränsa arrangemanget till ett 
par timmar verkar vara tillräckligt. 
 
Förbättringsområden är val av tidpunkt. En söndag i månadsskiftet augusti-
september kan vara att föredra. Vid årets aktivitet hade besökarna för stort 
fokus på maten vilket störde utbudet i övrigt. Så där är enklare förtäring ”på 
stående fot” som till exempel wraps, kall dryck, kaffe/te och kaka vara 
lämpligare kommande år. 
 
Ljusdals Folkpark är en bra plats med gott om utrymme inte minst för barnens 
lek. Där finns också dansbanor som kan bli reservutrymmen vid regn. 
 
Underhållning är populärt. I övrigt bör övervägas hur utbudet av aktiviteter 
ska vara. Informationspunkter lockar inte. 
 
Arrangörsmässigt bör informationsenheten även i fortsättningen förbereda 
och ansvara för inflyttardagen men om möjligt upphandla det mesta runt 
underhållning och förtäring. Detta för att få mer tid och kraft till en bättre 
totalupplevelse och för att undvika en alltför stor arbetsinsats för en eller 
några få medarbetare.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 127 
Kommunledningskontorets skrivelse 20 november 
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 146 
Inbjudan till nyinflyttardagen 2 maj 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt,  
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§ 6   Dnr 00388/2017  

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ansöker om att gå med i föreningen Sveriges  
    Ekokommuner  
 
2. Kontaktpersoner mot Sveriges Ekokommuner är miljöstrateg samt en  
    utsedd politiker. 
 
3. Medlemsavgiften för 2018 på 10 000 kr för medlemskapet i Sveriges  
    Ekokommuner tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.  Avgifterna  
    för kommande år arbetas in i budgeten. 
 
4. Ljusdals kommun ska ha som målsättning att köpa ursprungsmärkt  
    fossilfri el, Bra miljöval. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med  
    förslag på hur detta ska gå till.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Sveriges Ekokommuner arbetar med gemensamma strategiska 
frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Föreningen arbetar 
utifrån fyra hållbarhetsprinciper med utgångspunkt från; att samhället inte 
ska utsätt naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från 
berggrunden; att samhället inte ska utsätt naturen för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen producerade av samhället; att naturen fysiskt 
inte får trängas undan samt att människor inte får hindras från att tillgodose 
sina behov. Principer som Ljusdals kommun åtar sig att följa i och med ett 
medlemskap. 
 
Föreningen genomför årliga jämförelser mellan medlemskommuner, 
landsting och regioner på 12 nyckeltal. För Ljusdals kommun innebär dessa 
jämförelser inget större merarbete.  
Förbättringspotentialen inom de olika nyckeltalen varierar och för de flesta 
handlar det om ett långsiktigt hållbart arbete mot minskad miljöpåverkan.  
 
Ljusdals kommun borde, med hänsyn till beslutet om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner, se till att kommunen övergår till miljömärkt el. Detta finns 
med som ett nyckeltal för föreningens medlemmar och kommunen köper  
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§ 6 forts.   Dnr 00388/2017  

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
idag ingen miljömärkt el alls. Detta kan genomföras i samband med att 
kommunen byter elleverantör vid årsskiftet och kostnaden för detta beräknas 
uppgå till 80 000 kronor årligen med dagens elpriser. 
 
Utöver stöd med nyckeltal får kommunen som medlem delta på föreningens 
utbildningar, möten och nätverksträffar. Kommunen förväntas delta aktivt i 
nätverket genom att ta till sig och sprida goda exempel och idéer.  Nätverket 
ger kommunen möjlighet att samarbeta med övriga medlemsorganisationer 
för att förbättra sitt eget arbete med miljöfrågorna. Medlemskapet kan även 
ge positiv klang genom att använda föreningens namn ihop med Ljusdals 
kommun och framhålla sig som en av Sveriges ekokommuner.  
 
För att kunna vara aktiv i föreningen och driva frågor som kommunen anser 
vara av vikt krävs att både ansvarig politiker och tjänsteman avsätter tid för 
arbetet med föreningens frågor.  
 
Ljusdals kommun ansöker om att gå med i föreningen Sveriges 
Ekokommuner  
 
Kontaktpersoner mot Sveriges Ekokommuner är miljöstrateg samt en utsedd 
politiker. 
 
Medlemsavgiften för 2018 på 10 000 kr för medlemskapet i Sveriges 
Ekokommuner tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.  Avgifterna 
för kommande år arbetas in i budgeten. 
 
Ljusdals kommun övergår till att köpa ursprungsmärkt fossilfri el, Bra 
miljöval, från och med 1 januari 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 6 november 2017 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Jonny Mill (LB) och Sören Görgård (C): Bifall till 
allmänna utskottets förslag.  
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§ 6 forts.   Dnr 00388/2017  

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 
Hanssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utredarenheten för verkställelse gällande ansökan 
Ekonomienheten för verkställelse gällande finansiering 
Kommunchefen för verkställelse gällande ursprungsmärkt fossilfri el 
KLK balanslista 
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§ 7 Dnr 00497/2017  

Utveckling av kommunens klimatarbete 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en detaljerad risk- och  
    sårbarhetsanalys med fokus på dimensionerade scenarier med  
    naturolyckor kopplat till klimatförändringar. 
 
2. Ljusdals kommun ska anordna en konferens med temat klimatförändringar  
    våren 2018 i syfte att informera och utbilda tjänstemän och politiker inom  
     kommun och region för att kunna arbeta anpassat med klimatfrågor. 
 
3. 75 000 kronor avsätts för att arrangera klimatkonferensen 2018. Pengarna  
    tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunalråd Lars Molin (M) har frågan om kommunens 
klimatarbete aktualiserats. Förslag till åtgärder för att förbättra arbetet är en 
detaljerad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på dimensionerade scenarier 
för naturolyckor kopplat till klimatförändringar samt en klimatkonferens 
våren 2018 med syfte att informera och utbilda tjänstemän och politiker 
inom kommun och region för att kunna arbeta anpassat med klimatfrågor i 
framtiden. 
 
År 2015 genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys för Ljusdals kommun 
som särskilt poängterar att under mandatperioden 2015-2018 bör fokus 
läggas på klimatförändringarna och att en detaljerad risk- och 
sårbarhetsanalys bör göras med dimensionerade scenarier för naturolyckor 
med koppling till klimatförändringarna.  
Den detaljerade risk – och sårbarhetsanalysen bekostas inom ram för 
ordinarie verksamhet. 
 
Medvetenheten och förmågan att hantera risker kopplade till 
klimatförändringarna och arbete med att minska vår klimatpåverkan bör 
stärkas inom kommunen. Som ett led i detta arbete bör den detaljerade risk- 
och såbarhetsanalysen genomföras samt att kompetensen för medarbetare 
och politiker bör höjas. Som ett led i kompetensförsörjningen inom  
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§ 7 forts. Dnr 00497/2017  

Utveckling av kommunens klimatarbete 
 
klimatområdet föreslås därför en konferens inom ämnet som riktar sig till 
kommunens alla typer av verksamheter. 
 
Klimatkonferensen arrangeras i ett samarbete mellan Ljusdals kommun, 
Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Finansieringen av 
konferensen delas mellan dessa parter. 
Kostnaden för klimatkonferensen är beräknad till 75 000 kr för Ljusdals 
kommun. Anställda inom Ljusdals kommun ska kunna delta kostnadsfritt. 
 
Örjan Fridner (S) initierar frågan om på vilket sätt kommunens samarbete 
med Region Gävleborg kring cirkulär ekonomi kommer att införlivas i risk- 
och sårbarhetsanalysen.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 124 
Kommunledningskontorets skrivelse 21 november 2017 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C) och Jonny Mill (LB): Bifall till 
allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 
Hanssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Ekonomienheten för verkställande 
Utredarenheten för kännedom 
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§ 8 Dnr 00338/2017  

Önskemål från privatpersoner om markköp, Horne 5:1 i 
Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen försäljer i dagsläget ingen mark från fastigheten Horne 5:1.  

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan om förvärv av mark från fastigheten Horne 5:1 för byggande av 
permanentbostad har kommit in från två stycken av varandra oberoende 
personer. 
 
Del av området har lagts ut som lämpligt område i LIS-planen 
(Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen). 
 
Efter överläggning inom plan- och byggenheten har vi kommit fram till att 
kommunen i dagsläget inte bör släppa någon mark för byggnation på 
fastigheten Horne 5:1. Stora delar av området mellan Horneån och den 
allmänna vägen ligger inom översvämningsrisk och det finns tveksamheter 
angående markbeskaffenhet och trafikbuller.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 159 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 december 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidarebefordran till sökanden 
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§ 9 Dnr 00521/2017  

Fastighetsregleringar vid Bergvägen i Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen försäljer till ägarna av Öje 9:13, Öje 9:85 respektive Öje 9:8  
 varsitt område om cirka 155, cirka 115 respektive cirka 80 kvadratmeter  
 av fastigheten Öje 9:82 till en köpeskilling av tio kronor per  
 kvadratmeter. 
 
2. Kommunen försäljer till ägaren av Öje 11:20 ett område om cirka 1410  
 kvadratmeter av fastigheten Öje 9:82 till en köpeskilling av 10 kronor per  
 kvadratmeter.  
 
3. Kommunen erlägger fastighetsbildningskostnaderna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har begärt avstyckning av fyra bostadstomter från fastigheten 
Öje 9:82 vid Bergvägen i Järvsö. 
 
Granntomterna söderut från det aktuella området har sedan tidigare 
byggnader som ligger väldigt nära eller över tomtgränsen till Öje 9:82. 
 
Tillfället är lämpligt att göra något åt detta i samband med avstyckningen av 
tomterna medan kommunen är ägare och inte flytta problemet vidare till de 
nyavstyckade tomterna. 
Då det rör sig om mindre områden med ”prickad mark” som inte får 
bebyggas föreslår vi ett markpris av 10: - kvm. Åtgärden medför ingen 
nämnvärd fördyring i förrättningen varför kommunen föreslås stå för 
samtliga fastighetsbildningskostnader. 
 
I samband med avstyckning av villatomer på Bergvägen i Järvsö har 
uppkommit fråga om försäljningar till kringliggande fastigheter för att städa 
upp problem med byggnader som ligger utanför och nära tomtgräns, vilket 
beskrivits i ett annat beslutsförslag i detta ärende. Fastigheten Öje 11:20 har 
öster om sig ett område som i detaljplanen är menat att ingå i Öje 11:20. 
Området har en areal av ca 1 410 kvm. 
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§ 9 forts. Dnr 00521/2017  

Fastighetsregleringar vid Bergvägen i Järvsö 
 
Området ligger i mycket stark lutning och har en befintlig VA-ledning 
igenom sig. Området får bebyggas med enklare byggnad som exempelvis 
förråd. Detta torde vara komplicerat för att inte säga omöjligt med avseende 
på ovanstående förhållanden.   
 
Det kommer heller inte att finnas någon anslutning till området när 
tomtavstyckningen är klar. Vi föreslår med hänvisning till ovanstående att 
området säljs till ägaren av Öje 11:20 för en köpeskilling av 10 kronor per 
kvadratmeter. Fastighetsbildningen blir inte nämnvärt fördyrad av detta 
varför kommunen föreslås erlägga fastighetsbildningskostnaden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 160 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser och kartor 4 december 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
SUF balanslista 
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§ 10 Dnr 00284/2017  

Ansökan från Loosgrufvans förening om utökat 
driftbidrag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Föreningen Loosgrufvan ansökan om utökat årligt driftsbidrag med  
 60 000 kronor beviljas.  
 
2. Pengar tas år 2018 från kommunstyrelsens konto till förfogande. År 2019  
 och framåt tillförs beloppet samhällsutvecklingsförvaltningens årliga  
 budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Loosgrufvan driver sedan 2008 verksamheten vid koboltgruvan i 
Loos och erhåller sedan dess ett årligt driftsbidrag om 60 000 kronor. Då 
gruvans verksamhet förändrats och utökats ansöker föreningen om ett ökat 
driftsbidrag om 60 000 kronor till sammanlagt 120 000 kronor per år.
            
 
Verksamheten vid besöksgruvan i Los har idag öppet dagligen mellan 6 juni 
och första veckan i september med guidningar, butik och filmvisningar på 
programmet. Övrig tid tas idag förbokningar av visningar emot på ideell 
basis. Anläggningen är en unik kulturplats som på sikt har god potential att 
bli ett åretruntbesöksmål. De senaste tre åren har antalet besökare ökat från 
tvåtusen till tretusen fem hundra. 
 
Den utgiftpost som ökat mest genom åren är lönekostnaderna jämte drift och 
investering bland annat på grund av att föreningen av säkerhetsskäl utökat att 
ha två guider på plats under dagtid. Inkomsterna från entrén ligger trots 
ökade besöksantal i paritet med starten däremot har medlemsinkomsterna 
haft en stadig ökning. Butiksförsäljningen har varierat men har den senaste 
tiden legat på relativ en jämn nivå. 
 
Nya satsningar som den kommande upprustningen av Brynsågen och nya 
guidning av Sophiendahl beräknas dessutom innebära en fördubbling av 
antalet besökare inom de treåriga projektet beräknas också påverka de 
löpande utgifterna för löner och drift. Om nuvarande bidragsnivån ej ses  
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§ 10 forts. Dnr 00284/2017  

Ansökan från Loosgrufvans förening om utökat 
driftbidrag 
 
över tvingas Föreningen Loosgrufvan förändra verksamheten i form av att 
minska antalet guidningar, öppettider samt eventuellt förkorta säsongen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 164 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 december 2017 
Ansökan från Föreningen Loosgrufvan 26 maj 2017 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Stina Bolin (S) och Kristoffer Hansson 
(MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Föreningen Loosgrufvan 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten för verkställande 
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§ 11 Dnr 00097/2016  

Remissvar gällande ansökan om UNESCO 
biosfärområde Voxnadalen 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun stödjer ansökan till UNESCO biosfärområde och  
     fortsätter att medverka som en part i arbetet med biosfärområdet.    

Sammanfattning av ärendet 

I november 2016 lämnade Ljusdals kommun ett positivt svar på Ovanåkers 
kommuns förslag att ansöka om att Voxnadalen blir ett biosförområde enligt 
UNESCOs kriterier. 
 
I samband med detta beslutades att kommunen skulle finansiera 
administrationen av biosförområdet med 100 000 kronor per år samt delta i 
arbetet som medsökande. Jonny Mill (LB) och kommunens miljöstrateg blev 
kommunens representanter i styrgrupp respektive arbetsgrupp. De har under 
2017 deltagit i arbetet med att färdigställa och vidareutveckla ansökan 
utifrån de remissvar som inkom 2016. 
 
Voxnan blir Sveriges sjätte biosfärområde om ansökan godkänns. Området 
omfattar 375 141 ha yta, främst i Ljusdals och Ovanåkers kommun. 
 
Biosfärområdets uppgift är att verka som modellområde för hållbar 
samhällsutveckling.  Visionen är ”Voxnadalen – en bra bit av världen”. Det 
finns tre övergripande mål som handlar om att bevara, utveckla och stödja 
inom tre fokusområden; skogen, det levande vattnet och det öppna 
landskapet.  
 
För Ljusdals kommun innebär en utnämning av Voxnadalen till 
biosfärområde att även delar av kommunens rika natur får lika hög status 
som världsarvet hälsingegårdarna. Kommunens nationalpark och flera 
naturreservat och andra viktiga naturområden kommer att finnas med i 
UNESCOs område och det kan gynna besöksnäringen i området.          
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§ 11 forts. Dnr 00097/2016  

Remissvar gällande ansökan om UNESCO 
biosfärområde Voxnadalen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 december 2017 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP), Christer 
Sjöström (M) och Irene Jonsson (S): Ljusdals kommun stödjer ansökan till 
UNESCO biosfärområde och fortsätter att medverka som en part i arbetet 
med biosfärområdet. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ovanåkers kommun 
 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sida 
23(36) 

Datum 
2018-01-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 00470/2017  

Avveckling av Ramsjö Folketshusförening 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kvarvarande likvida tillgångar på totalt 60 149,16 kronor från avveklingen  
 av Ramsjö Folketshusförening fördelas med 10 000 kronor vardera till  
 Ramsjö Sportklubb, Ramsjö Fiskevårdsförening, Ramsjö  
 Hembygdsförening, Ramsjö Jaktskytteklubb och Ramsjö Lanthandel samt  
 10 149,16 kronor till Ramsjö Bygderåd.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid ordinarie årsstämma den 22 mars 2013 med Ramsjö Folketshusförening, 
organisationsnummer 802417-5344, beslutates att under 2013 avveckla 
föreningen, försälja fastigheten samt fördela tillgångarna som kvarstår. 
 
Upplösning av föreningen regleras i § 13 Ramsjö Folketshusförening 
stadgar. ”Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas 
mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation 
kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda 
insatserna, varav återstående belopp enligt beslut i samband med 
föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till Folketshusföreingarnas 
Riksorganisation eller till Ljusdals kommun. Tillgångarna skall av 
mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i 
huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i 
Ljusdals kommun”.  
 
Vid möte den 4 oktober 2016 för behandling av ärendet slutlig avveckling av 
Ramsjö Folketshusförening konstaterades att det inte finns medlemmar som 
har krav eller fordringar för erlagda insatser i föreningen. Mötets 
funktionärer förordar att kvarvarande tillgångar på 60 449 kronor skall 
komma orten tillgodo och att med kommunens medgivande fördela 
tillgångarna lika mellan Ramsjöortens aktiva föreningar och ortens 
serviceinriktade lanthandel enligt följande: 
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§ 12 forts. Dnr 00470/2017  

Avveckling av Ramsjö Folketshusförening 
 
Ramsjö Sportklubb  10 000 kr 
Ramsjö Fiskevårdsförening 10 000 kr 
Ramsjö Hembygdsförening 10 000 kr 
Ramsjö Jaktskytteklubb  10 000 kr 
Ramsjö Bygderåd  10 449 kr 
Ramsjö Lanthandel  10 000 kr 
Totalt   60 449 kr 
 
Den avvecklade föreningens medel på 60 149,16 kronor enligt kontoutdrag 
från Swedbank daterat den 31 mars 2016 har den 27 oktober 2017 överförts 
till Ljusdals kommun för effektuering. Skillnaden mellan ovanstående 
förslag till fördelning om totalt 60 449 kronor och likvida medel överförda 
till kommunen 60 149,16 kronor föreslås reducera föreslagen andelen för 
Ramsjö Bygderåd från 10 449 kronor till 10 149,16 kronor.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 125 
Kommunledningskontorets skrivelse 2 november 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets 
förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten för verkställande 
KLK balanslista 
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§ 13 Dnr 00509/2015  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med 
halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunchefen i samråd med  
 omsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhandla halkskydd som kan delas  
 ut till invånare som fyllt 65 år. Halkskydden ska kunna hämtas i  
 kommunhusets reception.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige. I förslaget 
föreslås att Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till pensionärerna i 
kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 251 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunala 
pensionärsrådet och omsorgsnämnden för yttrande. 
  
Eftersom Kommunala pensionärsrådet ännu inte hade haft något 
sammanträde i år skickades förslaget ut till alla ingående föreningar.  
 
De åtta remissvaren som inkommit har sammanställts och sju av de svarande 
organisationerna ställer sig positiva till medborgarförslaget. De argument 
som flera föreningar anför utgår från det stora antalet fotgängare som skadas 
i halkolyckor varje år, de stora kostnader dessa olyckor orsakar samt att 
bekostande av gratis halkskydd för äldre är en billig kostnad jämfört med de 
kostnader som halkolyckorna medför. En förening anser att de flesta redan 
har halkskydd och i den mån behov finns så borde det istället vara Lanstinget 
som bekostar halkskydd. 
 
Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande till nämnden att redan idag 
lämnas halkskydd till alla kunder över 75 år där förvaltningens uppsökande 
verksamhet gör hembesök. 163 stycken hembesök har gjorts där halkskydd 
har delats ut. 
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§ 13 forts. Dnr 00509/2015  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med 
halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun 
 
Omsorgsnämnden föreslår att halkskydd ska delas ut till alla äldre som 
kommer på ”Peppar, peppar”-dagen för att det då skulle bli en extra morot 
att komma dit. Kostnaden beräknas till totalt 20 000 kronor. 
 
I sitt yttrande beskriver nämnden även ett annat förslag som innebär att 
halkskydd delas ut till PRO:s och SPF:s medlemmar. Kostnaden beräknas till 
300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslog att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att halkskydd delas ut till alla äldre som kommer till ”Peppar 
peppar”-dagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2017, § 17 att återremittera 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen skickade återigen medborgarförslaget till 
omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden beslutade den 20 september 2017, § 117 att föreslå att det 
ska delas ut halkskydd till alla äldre som kommer till ”peppar peppar”-dagen 
som en extra morot att komma till en kostnad av totalt 20 000 kronor. 
 
Ordförandens överväganden 
Många halkskador är onödiga och kan undvikas genom användande av 
halkskydd. Varje olycka som undviks innebär minskat personligt lidande och 
minskade samhälleliga kostnader. Mot den bakgrunden föreslås medborgar-
förslaget bifallas såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att i samråd med 
omsorgsförvaltningen inhandla halkskydd som kan delas ut till invånare som 
fyllt 65 år. Halkskydden ska kunna hämtas i kommunhusets reception.  
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§ 13 forts. Dnr 00509/2015  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med 
halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 132 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 25 november 2017 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2017, § 117 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 17 
Omsorgsnämndens protokoll 5 oktober 2016, § 115 
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 23 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 250 
Medborgarförslag 25 november 2015 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Yvonne 
Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KF för kännedom 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
Kommunreceptionen för kännedom 
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§ 14 Dnr 00238/2017  

Medborgarförslag gällande cykelväg mellan 
Korskrogen och Färila 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget skickas till  
    Region Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Det föreslås att 
Ljusdals kommun och Region Gävleborg gemensamt bekostar en cykelväg 
mellan Korskrogen och Färila. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 88 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att gång- och 
cykelvägar längs statlig väg brukar anläggas av Trafikverket med medel från 
länstransportplanen som beslutas av Regionen. Samtliga kommuner inom 
Gävleborgs län har ett antal prioriterade objekt som de lämnar in till Region 
Gävleborg inför framtagande av länstransportplan. I år har kommunen även 
haft möjlighet att trycka extra på de gång- och cykelvägsåtgärder som 
kommunen anser bör prioriteras, i och med framtagandet av en Regional 
Cykelplan. Sträckan Korskorgen – Svedja ligger på tredje plats i kommunens 
prioritetlista, endast gång- och cykel mellan Nore – Måga och den felande 
länken i Los har högre prioritering.   
 
Förvaltningen föreslår att namnlistan vidarebefordras till Region Gävleborg.      
    
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att anläggandet av 
cykelvägar är viktigt för att utveckla vår kommun. Det handlar om 
miljömässiga och hälsobefrämjande transportsätt.  Cykelvägar är också 
väsentliga för besöksnäringen. Gång- och cykelvägar längs statlig väg 
anläggs av Trafikverket och beskostas av medel ur länstransportplanen som 
beslutas av Region Gävleborg. Ordföranden föreslår att förslaget och  
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§ 14 forts. Dnr 00238/2017  

Medborgarförslag gällande cykelväg mellan 
Korskrogen och Färila 
 
namnlistan skickas till Regionen och kommun får ta upp denna cykelväg i 
kommande samtal med Trafikverket och Region Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 168 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 november 2017 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 24 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 12 juni 2017, § 88 
Medborgarförslag 26 april 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Christer Sjöström (M) och Kristoffer Hansson (MP): 
Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Region Gävleborg 
KF för kännedom 
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§ 15 Dnr 00279/2017  

Medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan har inkommit till 
kommunfullmäktige. Förslagsställarna föreslår att befintlig infart ska 
användas och marknivån justeras för att eliminera skador på bussarna. Detta 
förslag borde, enligt förslagsställarna, medföra att kostnaderna blir väsentligt 
mindre. 
 
Bussinfarten från Oves golv bör sneddas över parkeringen. Detta gör att 
infarten blir rakare när den sammanfaller med nuvarande bussgata.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 89 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. I 
sitt yttrande skriver förvaltningen att behovet av en ny infart för bussarna 
som ska lämna av eller hämta upp elever från Stenhamreskolan har kommit 
fram i samråd med bussbolag och skolskjutshandläggare. Den tidigare 
angöringen innebar stor påfrestning på bussarna, stort slitage på gatan och 
dålig arbetsmiljö för chaufförerna. Dessutom gjorde trängseln miljön otrygg 
för barnen och bussarna riskerade att halka efter i tidtabellen. 
 
Ny utformning togs fram i samråd med busschaufförer och skolledning. 
Trafikverket ansåg att projektet var så samhällsnyttigt att 50 procent 
medfinansiering utlovades. Detaljplanen medgav denna lösning och därmed 
kunde projektering påbörjas. Närmaste granne informerades om 
utformningen i mars 2017. En entreprenadsupphandling genomfördes och 
antagande av anbud skedde den 17 maj 2017. Medborgarförslaget från 
grannarna inkom den 24 maj 2017. 
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§ 15 forts. Dnr 00279/2017  

Medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan 
 
Eftersom medborgarförslaget inkom först efter genomförd entreprenad-
upphandling hade projektet inga möjligheter att ta hänsyn till förslaget.  
  
Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingsförvaltningen framför att den nya infarten för bussarna 
har tillkommit genom samråd med bussbolag, busschaufförer och 
skolskjutshandläggare, skolledning. Trafikverket ansåg att förändringen var 
så samhällsnyttig att verket bidrog med 50 procent av kostnaden.  
Medborgarförslaget inkom efter det att entreprenadupphandling var 
genomförd och därför kunde inte synpunkter i medborgarförslaget beaktas. 
Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 169 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 november 2017 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 24 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 89 
Medborgarförslag 23 maj 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
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§ 16 Dnr 00108/2017  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
• Kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning 13 oktober 2017 
• AB Ljusdalshem 25 oktober 2017 
• Inlandskommunerna ekonomisk förening 27 oktober 2017 
• Kommunfullmäktiges demokratiberedning 27 november 2017 
• Kommunala pensionärsrådet 28 november 2017 
• AB Ljusdalshem 29 november 2017 
• Ljusdal Energiförsäljning AB 4 december 2017 
• Ljusdal Energikoncern 15 december 2017            
 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 17 Dnr 00103/2017  

Markanvisningsavtal gällande del av fastigheten 
Ljusdals-Vik 3:13 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Ljusdals-Vik 3:13  
    godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Företaget RAF Lager 3 AB (under namnändring till Cibum AB) vill etablera 
verksamhet i Ljusdals kommun på fastigheten Ljusdals-Vik 3:13. 
Verksamheten består av hållbar fiskodling i slutna system med minimal 
miljöpåverkan. Etableringen kommer att ske etappvis med start 2018 och 
beräknas enligt plan vara färdigutbyggt 2021.  
 
Avtalet innehåller också en avsiktsförklaring gällande möjligheten till 
vidareetablering i närområdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 januari 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C), Stina 
Bolin (S), Kennet Hedman (M), Örjan Fridner (S) och Lars Björkbom (KD): 
Markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Ljusdals-Vik 3:13 
godkänns. 
 
Jonny Mill (LB): Markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Ljusdals-
Vik 3:13 avslås.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande mot Jonny Mills 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne 
Oscarssons m fl yrkande.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Suf för verkställander  
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§ 18 Dnr 00079/2017  

Rättning av renhållningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Prislistan ändras enligt bifogade prislistor.     

Sammanfattning av ärendet 

I taxebestämmelser med tillhörande priser finns en skrivning som innebär att 
rabatten för avdrag gällande hämtningsavgift från miljöbod innebär att 
totalavgiften blir lägre än grundavgiften för renhållning, eftersom rabatten 
för hämtningsavgift är högre än hämtningsavgiften. Grundavgiften ska täcka 
andra kostnader är sådana kopplade till hämtning. 
 
En och tvåfamiljshus 
Grundavgift: 1 378kronor 
Hämtavgift: 225 kronor 
Rabatt 400 kronor 
 
Fritidshus 
Grundavgift: 756 kronor 
Hämtavgift: 85 kronor 
Rabatt 200 kronor 
 
För fritidshus bör även rabatt för hemkompostering ändras från 100 kronor 
till 50 kronor. Rabatten på 400 respektive 200 kronor bör tas bort ur 
prislistan och en specifik hämtningsavgift gällande miljöstation bör införas 
istället. 
 
I taxebestämmelser står enbart att en rabatt ska ges på hämtningsavgiften, 
vilket det blir med en lägre hämtningsavgift i jämförelse till hämtningsavgift 
för kärl.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ljusdal Renhållning AB 12 december 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 57 
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§ 18 forts. Dnr 00079/2017  

Rättning av renhållningstaxa 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att prislistan 
ändras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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§ 19 Dnr 00017/2017  

Information om vision Björkhamre 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ärendet kommer åter till kommunstyrelsen den 1 februari för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ljusdal Energi AB har begärt ett yttrande från 
kommunstyrelsen gällande bolagets Vision Björkhamre. 
 
Jäv 
 
Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Projektidé 
 
Personalen ska samlokaliseras på Östernäsområdet i direkt anslutning till 
Hetvattencentralen (HVC). Idag är delar av produktionspersonalen placerade 
på HVC och delar på Vägmästaren samt ledningsnätspersonalen placerad på 
Pårsgatan. När nu den pågående byggnationen är klar kan Hotellgatan 
tömmas och den personalen flyttas till byggnaden på Björkhamre i direkt 
anslutning till HVC. Kontorslokalen rymmer också den personal som idag 
har kontor på Vägmästaren och Pårsgatan, men den personalen behöver 
omklädningsrum, maskinhall, förråd, garage för större fordon, varmgarage, 
carport, gapskjul, körväg, personalparkering och upplagsytor för att kunna 
flytta. Projektet hanterar även de nya kraven på arkiv och serverrum som 
arkivlagen föreskriver.  

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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