
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsen 2016-04-21 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30 - 14:00 
 
Beslutande: Lars Molin (M) ordförande 
 Mia Troedsson (M) § 108-110 
 Allan Cederborg (M) tjg ers istället för Mia Troedsson § 111-112 
 Victoria Andersson (M) tjg ers istället för Kennet Hedman (M) 
 Sören Görgård (C)  
 Harald Noréus (L) 
 Jonny Mill (LB) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Lars Björkbom (KD) 
 Markus Evensson (S) 
 Örjan Fridner (S) 
 Stina Michelson (S) 
 Irene Jonsson (S) 
 Kristoffer Hansson (MP) 
 Michael Michaelsen (SD) tjg ers 
 Mikael Olsson (SD) 
 
Övriga deltagande Ulf Nyman (C) ej tjg ers 
 Rolf Paulson (-) ej tjg ers 
 Peter Engdahl (S) ej tjg ers 
 Utvecklingschef Rolf Berg § 108 
 Enhetschef Charlotta Netsman § 109 
 Tf förvaltningschef Lasse Norin § 110 
 Fastighetschef Anders Berg § 110 
 Revisorerna § 111 
 Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Stina Michelson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-05-26 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  108-112 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Lars Molin 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Stina Michelson 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-04-21 
 
Datum för anslags upprättande 2016-04-27 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-05-19 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 108 
 
Information om kollektivtrafik och infrastruktur 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingschef Rolf Berg informerar om kollektivtrafik och infrastrukturfrågor: 
 

• Regionala förutsättningar gällande infrastruktur: infrastrukturprogram och 
länstransportplan. Innehåll, aktualitet m m. 

• Kollektivtrafik: trafikförsörjningsprogram, utvecklingsområden, 
skolskjutsupphandlingar. 

• Trafikverksfrågor: Tågstopp (servicefönster), hastighetsöversyn. 
• Ny förbifart centrala Ljusdal: delobjekt, byte av väghållaransvar m m. 
• Östernäs: beslutsläget, aktuell planering, tillgänglighet. 
• Omlastningsfrågan: aktuella alternativ, pågående arbete. 
• Gång- och cykelvägar. 
• Atlantbanan och Fjällvägen: framtiden, organisationsform 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0398/15 
 
§ 109 
 
Särskild uppföljning av Stenegård 2015 - 2108 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Stenegård: Inför säsongen 2016. 
 
Sammanfattning  
 
Enhetschef Charlotta Netsman ger en uppföljning av Stenegård inför säsongen 
2016. 
 
Arbetet med att genomföra verksamhetsplanen 2016-2020 har påbörjats och fått 
en oväntat snabb start. En viktig del i det arbetet är att söka externt kapital för att 
finansiera utvecklingsarbetet och två ansökningar har genomförts redan som fått 
positivt utfall. 
 
Påskkarnevalen och påsköppet var en stor succé i år med publik- och 
försäljningsrekord rapporterat från flera butiker, galleri och bageri. 
 
Rekryteringen av en krögare till Stenegård har skett och ny krögare på gården blir 
Monica Björklund som redan driver företaget Jarsemål. Hon öppnar för säsongen 
på Mors Dag. 
 
Antalet förfrågningar från arrangörer ökar i år och en rad nya evenemang är på 
gång inför säsongen 2016. Antalet besökare har ökat under flera år men att nu 
även arrangörsledet breddas och utökas har inte varit lika tydligt tidigare. 
 
Det har skett drastiska förändringar i förutsättningen för att bemanna trädgården 
via Arbetsmarknadsenheten men tack vare ett mycket bra samarbete med 
Integrationsenheten har man hittat en lösning som förhoppningsvis kommer stärka 
verksamheten på sikt. 
 
Stenegård har för 2015 ett positivt resultat på 185 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 april 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om uppföljningen kan godkännas. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 110 
 
Information om Folkparken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tf förvaltningschef Lasse Norin och fastighetschef Anders Berg informerar om vad som 
hittills har åtgärdats i Folkparken och vad som kommer att åtgärdas: 
 

• Diskussion har inletts med en partner gällande arrende 
• Restaurangen är i princip färdigrenoverad, kioskerna och Lyran är klara. 
• Renovering av sommarverandan, toaletter och stora scenen pågår 
• Lekutrustningen kompletteras nu i vår 
• Grusytor och kantsten ska justeras 
• Parkeringen ska justeras 
• Kvarstår gör dansbanorna, tombolan och minigolfbanorna. 
• Kallbadhuset? 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0014/16 
 
§ 111 
 
Information om revisorernas arbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer Roland Bäckman (S), Ulla-Britt Gidemalm (S),  
Inga-Lill Nyqvist (C), Lars Arkegren (M) samt revisorernas sakkunniga biträde 
Margaretha Larsson informerar om revisorernas uppdrag/ansvar och 
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter. 
 
Revisorernas uppgift är att: 
 
Granska verksamheten 
 Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 
 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt 
 Om räkenskaperna är rättvisande 
 Om den interna kontrollen är tillräcklig 

 
Prova ansvarstagandet 
 
Uttala sig i revisionsberättelsen 
 
 
Propositionsordning 
 
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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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 112 
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden, information 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Molin (M) informerar om att valliansen med sannolikhet kommer att lägga en 
ändringsyrkande på kommunfullmäktiges sammanträde nästa vecka vad gäller 
återuppbyggnaden av förvaltningshuset efter branden. 
 
En översyn har skett för att om möjligt minska kostnaderna för ombyggnationen 
enligt kommunstyrelsens förslag. Personalen på biblioteket ser inte någon nytta 
med entresolbjälklaget, varför man i nuläget kan avstå från att bygga detta. Detta 
skulle minska ombyggnadskostnaden med ca 2 175 000 kronor (bjälklag 1 600 000  
kronor, hiss 345 000 kronor och rör 230 000 kronor). 
 
Att ta upp en öppning med stålomfattning mot nuvarande Ljusdalssalen istället för 
pelaralternativet skulle minska ombyggnadskostnaden med 350 000 kronor. 
 
Totalt skulle detta innebära att ombyggnadskostnaden enligt alternativ 3 reduceras 
med cirka 2 525 000 kronor. 
 
Propositionsordning 
 
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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