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§ 37 Dnr 00085/2018  

Information från kommunchefen mars 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Kommuncheferna i länets kommuner vill prata mer om 

utvecklingsfrågor med Region Gävleborg än vad som sker nu. 

 Frågan om samverkan mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet 

kommer snart för beslut till kommunerna. 

 På nästa sammanträde med Hälsingerådet kommer ärendet 

Samverkansbryggan Hälsingegårdar att diskuteras. 

 Även varumärket Hälsingland kommer att diskuteras på 

nästkommande Hälsingeråd.  

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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§ 38 Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation och 

 förvaltningsorganisation antas med nedanstående förändringar och 

 kompletteringar: 

• En biträdande kommunchef inrättas som tillika är förvaltningschef för  

     kommunstyrelseförvaltningen. 

• Övriga förvaltningar ska ha en förvaltningschef. 

• Inköp är kvar inom kommunledningskontoret. 

• Ungdomsfrågor ska tillhöra Samhällsservicenämnden. 

• Utredningsenheten utökas med en tjänst som projektstöd. 

• Stenegård är kvar inom kommunledningskontoret men förslag på 

 organisatorisk tillhörighet ska tas fram inför 2020. 

• En tjänst som säkerhetssamordnare/säkerhetschef införs inom Intern 

 service. 

• Vuxenutbildningen är kvar inom utbildningsnämndens ansvarsområde. 

• En samverkansplattform skapas där Arbetsmarknad- och 

 socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår representant 

 från vuxenutbildning och Närljus samt att andra myndigheter och 

 organisationer kan bjudas in. 

• De arbetsmarknadsprojekt som idag tillhör Kommunstyrelsen ska tillhöra  

    Arbetsmarknad- och socialnämnden. 

• Skolnämnden ska heta Utbildningsnämnd. 

• De utvecklingsfrågor (infrastruktur, kollektivtrafik, etc) som tillhör  

     Kommunstyrelsen ska tillhöra samhällsservicenämnden. 

• Myndighetsnämnden ska heta Jävsnämnd. 

• Istället för Pensionärsråd och Råd för funktionshinderfrågor införs ett  

     remissförfarande där intresseorganisationer ska utgöra remissinstans vid 

 beredning av ärenden som särskilt berör olika grupper. 

• Ett inriktningsbeslut fattas om att Ljusdals kommun inför ett 

 Koncernmoderbolag som blir ägande bolag till Ljusdalshem AB och 

 Ljusdals energiföretag AB. 

 

2. Den nya organisationen ska gälla från och med 2019. 
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§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 
 

Förslag till förändringar och komplettringar utifrån 

demokratiberedningens förslag 

 

Kommunstyrelse 

Kommunens förvaltning leds av en kommunchef som är chef för 

förvaltningscheferna. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen består av ett kommunledningskontor och en 

avdelning för Intern service. Kommunstyrelseförvaltningen leds av en 

biträdande kommunchef (förvaltningschef). 

 

Kommunledningskontor med ansvar som administrativt stöd till politik och 

förvaltningar. Här finns också strateger utifrån områden som berör alla 

verksamheter i övriga förvaltningar.  

Förslag till förändring jämfört med demokratiberedningens förslag: 

 Inköp bör vara inom kommunledningskontoret då det är att 

administrativt stöd. Eventuellt bör Inköp byta namn till 

Upphandlingsstöd. Detta för att undvika begreppsförvirring då inköp 

görs av verksamheterna. 

 Ungdomsfrågor bör organisatoriskt tillhöra 

samhällsserviceförvaltningen där övergripande frågor som berör 

ungdomar ligger såsom fritidsgårdar, fritid, kultur och slottehubben. 

 De arbetsmarknadsprojekt som idag bedrivs inom 

kommunledningskontoret skall tillhöra Arbetsmarknad och 

socialnämnden. 

 Till utredningsenheten bör kopplas en tjänst som projektstöd med 

ansvar:  

- Kompetens om externa projektmedel och hur de söks. 

- Stöd till förvaltningarna angående projekt. 

- Samarbeta med andra kommuner, myndigheter, organisationer, 

företag och föreningar gällande projekt. 

- Att projekt drivs enligt antagen projektmodell. 

Finansiering sker genom återflytt av tidigare överförda medel till 

Närljus.  
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§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 

 

 Stenegård som idag drivs inom kommunledningskontoret enligt plan 

till 2020 bör fortsatt tillhöra kommunledningskontoret under 

perioden.  

 Intraprenad Ramsjö som idag bedrivs inom kommunledningskontoret 

fram till 2018-08-31 ingår inte i förslaget och kommer som särskilt 

ärende. 

 Införande av central kvalitetsledning med 

verksamhetsstyrningssystem kommer som särskilt ärende under 

våren. 

Intern service med ansvar som praktiskt (fysiskt) stöd till politik och 

förvaltningar. 

 

Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag: 

 Till intern service bör inrättas en tjänst som 

säkerhetssamordnare/säkerhetschef med ansvar: 

- Krishantering och krisberedskap 

- Internt skydd 

- Skydd mot olyckor i kommunens verksamhet 

- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

- Informationssäkerhet 

Finansiering medförs delvis av att ersättningen från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) förs över från 

räddningstjänsten. 

 Posthanteringen bör också tillhöra intern service. 

 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsförvaltningen leds av en utbildningschef (förvaltningschef). 

Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag: 

 Vuxenutbildning bör vara kvar inom skolnämndens ansvarsområde. 

Delar av vuxenutbildningen är grundskola eller gymnasieskola för 

vuxna vilket innebär synergieffekter med Slottegymnasiet. 

Vuxenutbildningen bör också ha ett nära samarbete med näringsliv 

och högskola vilket gör att en placering inom en socialnämnd är 

mindre lämplig. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

9(48) 

Datum 

2018-03-01 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 
 

Omsorgsnämnd 

Omsorgsförvaltningen leds av en omsorgschef (förvaltningschef). 

 Utifrån att Socialpsykiatrin skall tillhöra Arbetsmarknad- och 

socialnämnden skall även biståndshandläggningen för 

Socialpsykiatrin placeras där. 

 

Arbetsmarknad och socialnämnd 

 Arbetsmarknad- och socialförvaltningen leds av en arbetsmarknad- och 

socialchef (förvaltningschef) 

Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag: 

 De arbetsmarknadsprojekt som idag bedrivs inom 

kommunledningskontoret (ung i gävleborg, etc) bör tillhöra nya 

förvaltningen. 

 Vuxenutbildningen bör tillhöra utbildningsförvaltningen. 

 En samverkansplattform bör skapas där Arbetsmarknad- och 

socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår 

representant från vuxenutbildning och Närljus. Till plattformen bör 

även andra berörda myndigheter och organisationer bjudas in. 

Plattformen bör utvärderas efter två år för att analysera om 

plattformen fyller sitt syfte eller om det behövs ytterligare 

organisatoriska förändringar. 

 

Samhällsservicenämnd 

Samhällsserviceförvaltningen leds av en Samhällsservicechef 

(förvaltningschef). 

Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag: 

 De utvecklingsfrågor (infrastruktur, kollektivtrafik, etc) som idag 

tillhör kommunledningskontoret bör tillhöra 

samhällsservicenämnden. 

 Ungdomsfrågor bör tillhöra samhällsservicenämnden. 

 

Jävsnämnd 

Utifrån att Demokratiberedningens förslag angående att 

Myndighetsnämnden enbart ska hantera myndighetsutövning när ett 

jävsförhållande råder föreslås att nämnden ska heta Jävsnämnd.  
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§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 
 

Övriga förslag  

Rådet för funktionshinderfrågor samt Pensionärsrådet 

Dessa råd berörs inte i demokratiberedningens förslag till ny organisation. 

Här bör kommunen pröva om det finns någon annan modell för hur 

intresseorganisationer kan göra sig hörda. T ex att föreningar ges möjlighet 

att vara remissinstans vid ärenden som särskilt berör en viss grupp av 

föreningar. 

 

Kommunala bolag 

De kommunala bolagen och Närljus har inte berörts i demokratiberedningens 

förslag. Har vi rätt struktur och finns möjligheten till styrning av bolagen för 

kommunkoncernens bästa? Genom att införa ett Koncernmoderbolag skapas 

en tydligare bolagsstruktur och större möjlighet till koncernnytta. 

 

Ekonomi 

Demokratiberedningens förslag innebär en utökning av antalet 

verksamhetsnämnder från tre till fem. Samtidigt föreslår 

demokratiberedningen ett minskat antal ledamöter i respektive nämnd. 

Beräkningar visar att förslaget blir kostnadsneutralt. Fler nämnder med 

mindre ansvarsområden kan också ge möjlighet till kortare och effektivare 

möten.  Det möjliggör också bättre politisk styrning vilket ger förutsättningar 

till en förbättrad ekonomistyrning. 

  

För förvaltningsorganisationen kan fler nämnder ge en ökad administration. 

Fler förvaltningschefer medför ökade kostnader men innebär samtidigt i flera 

delar att förvaltningarna blir mindre och möjligheten till styrning blir bättre.  

 

En sammanlagd bedömning är att förslaget till ny politisk organisation och 

förvaltningsorganisation initialt kommer ge något högre kostnader men 

möjliggör en bättre styrning och därmed förutsättningarna för en effektivare 

organisation. Hur stora de initiala kostnadsökningarna blir beror på flera 

faktorer som är svåra att beräkna. Den politiska organisationen är utifrån 

demokratiberedningens förslag kostnadsneutral. Fler förvaltningar innebär 

också i flera delar mindre förvaltningar vilket möjliggör en plattare 

organisation men färre chefsled. 
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§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 
 

Finansiering av den nya organisationen bereds av budgetberedningen och 

förslag läggs till kommunstyrelsen i maj/juni 2018. 

 

Införande 

Den nya organisationen skall vara helt på plats januari 2019. Det innebär 

dela att den formella strukturen med reglementen, delegationsordningar, 

förändringar på hemsida, intranät, skyltining, etc måste tas fram och arbetas 

in successivt under hösten 2018. Förändringar i förvaltningsorganisationen 

med rekryteringar och omlokaliseringar måste också göras successivt under 

2018. 

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar. Demokratiberedningens förslag 

till ny politisk organisation har förhandlats enligt 11 § MBL. Jusek har 

förklarat sig oeniga gällande förslag till förändrad organisationstillhörighet 

av de strategiskt övergripande utvecklingsfrågorna, i övrigt har Jusek inget 

att erinra. Övriga fackförbund har inget att erinra.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 8 februari 2018 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 16 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 januari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 15 

Bild av föreslagen organisation 31 januari 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 18 januari 2018, § 3 

Myndighetsnämndens protokoll 16 november 017, § 79 

Demokratiberedningens förslag om ny organisation 13 september 2017 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Ärendet ska återremitteras. 

 

Sören Görgård (C) och Stina Bolin (S): Bifall till kommunchefens förslag. 

 

Ingela Gustavsson (V): Bifall till kommunchefens förslag. Kommunen ska 

inte ha ett arvoderat oppositionsråd. Istället får oppositionspartierna ett 

proportionellt anslag utifrån valresultat. 
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§ 38 forts.  Dnr 00317/2017  

Förslag till ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingela Gustavssons 

yrkande om att oppositionspartierna ska få ett proportionellt anslag utifrån 

valresultat. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Sören 

Görgårds och Stina Bolins yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 39 Dnr 00093/2018  

Antal ledamöter och ersättare i den nya 
nämndsorganisationen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter. 

 

2. Kommunstyrelsen ska ha elva ledamöter och elva ersättare.  

 

3. Utbildningsnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. 

 

4. Omsorgsnämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare. 

 

5. Arbetsmarknads-och socialnämnden ska ha nio ledamöter och nio     

    ersättare.  

 

6. Samhällsservicenämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare. 

 

7. Jävsnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

 

7. Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

 

8. Överförmyndarnämnden ska ha tre ledamöter och tre ersättare. 

 

9. Revisionsnämnden ska ha sju ledamöter.          

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har överlämnat förslag till antal ledamöter och 

ersättare i den nya nämndsorganisationen. 
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§ 39 forts. Dnr 00093/2018  

Antal ledamöter och ersättare i den nya 
nämndsorganisationen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 februari 2018 

Demokratiberedningens förslag 28 augusti 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lars Björkbom (KD), Allan Cederborg (M): Bifall till 

demokratiberedningens förslag med följande förändringar:  

- Utbildningsnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. 

- Arbetsmarknads- och socialnämnden ska ha nio ledamöter och nio     

  ersättare.  

 

Kristoffer Hansson (MP), Harald Noréus (L), Rolf Paulsson (-) och Jonny 

Mill (LB): Ärendet ska återremitteras.  

 

Ingela Gustavsson (V): Bifall till Sören Görgårds yrkande. Avslag på 

demokratiberedningens förslag om insynsplatser i kommunstyrelsen. 

 

Jonny Mill (LB): Kommunstyrelsen ska ha femton ledamöter och femton 

ersättare. 

 

Stina Bolin (S) meddelar att de socialdemokratiska ledamöterna inte kommer 

att delta i besluten gällande antal ledamöter och ersättare i den nya 

nämndorganisationen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Omröstning begärs.  
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§ 39 forts. Dnr 00093/2018  

Antal ledamöter och ersättare i den nya 
nämndsorganisationen 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras. 

Omröstningsresultat 

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

ska avgöras idag. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård 

(C), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina 

Bolin (S), Irene Jonsson (S), Michael Michaelsen (SD) och Ingela 

Gustavsson (V) röstar Ja. 

 

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

Paulsson (-) röstar Nej. 

Reservation 

Kristoffer Hansson (MP), Harald Noréus (L), Rolf Paulsson (-) och Jonny 

Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande om att kommunstyrelsen ska ha femton ledamöter och femton 

ersättare. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Sören Görgårds m fl yrkande om elva ledamöter och elva 

ledamöter, Nej-röst för Jonny Mills yrkande om femton ledamöter och 

femton ersättare 
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§ 39 forts. Dnr 00093/2018  

Antal ledamöter och ersättare i den nya 
nämndsorganisationen 
 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 5 avstår från att rösta, har kommun-

styrelsen beslutat att antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska 

vara elva. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg, Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), 

Lars  Björkbom (KD), Michael Michaelsen (SD) och Ingela Gustavsson (V) 

röstar Ja. 

 

Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP) röstar Nej. 

 

Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S) 

och Rolf Paulsson (-) avstår från att rösta. 

 

Ordföranden ställer demokratiberedningens förslag om insynsplatser i 

kommunstyrelsen mot Ingela Gustavssons yrkande om avslag. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller Ingela Gustavssons yrkande. 

 

Ordföranden ställer demokratiberedningens förslag om sju ledamoter och sju 

ersättare i utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden mot 

Sören Görgårds yrkande om nio ledamöter och nio ersättare. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till 

demokratiberedningens förslag i övrigt. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 40 Dnr 00008/2018  

Leaderprojekt Svedbovallen - inriktningsbeslut och 
medfinansiering 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget till ny verksamhetsinriktning på Svedbovallen bifalles.  

 

2. Ansökan till Leader Hälsingebygden bifalles.  

 

3. Om ansökan till Leader Hälsingebygden avslås övergår medfinansieringen 

 på 500 000 kronor till en verksamhetsbudget för Svedbovallen inom 

 treårsperioden 2018-2020. Under 2020 utvärderas resultatet inför ett nytt 

 beslut. 

 

4. Pengar tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 

 

5. Medfinansiering av ”Projekt Svedbovallen. Att utveckla en hållbar modell 

 för samverkan, produktion och kunskapsöverföring i kulturarv och 

 kulturmiljöer” hänskjuts till budgetberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Hembygdsförening har under 2017 avsagt sig verksamhetsansvaret 

för Svedbovallen. Svedbovallen är tillsammans med Fågelsjö Gammelgård 

och Stenegård centrala aktörer i Världsarvet Hälsingegårdar som samtliga 

ägs av Ljusdals kommun. På Stenegård har en framgångsrik modell för 

utveckling av kulturarv utvecklats under de senaste fem åren. Den modellen 

bygger bland annat på en trepartsamverkan mellan offentliga, privata och 

ideella aktörer. Den bygger också på en samverkan mellan enheten 

Stenegård och fastighetsenheten inom Ljusdals kommun.  

 

Under 2017 har en rad möten hållits och tankar kring en utvecklingsprocess 

och ny verksamhetsinriktning på Stengård och ett nytt huvudmannaskap har 

diskuterats mellan Ljusdals kommun, Närljus, Destination Järvsö, Järvsö 

Hembygdsförening med flera. 
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§ 40 forts. Dnr 00008/2018  

Leaderprojekt Svedbovallen - inriktningsbeslut och 
medfinansiering 
 

Resultatet har sammanfattats i en ansökan till Leader Hälsingebygden som 

bilagts denna skrivelse. Ansökan är inlämnad och gäller under förutsättning 

att beslut om bifall kommer fattas i kommunstyrelsen och 

budgetberedningen. Beslut om ansökan från Leader förväntas den 1 mars.  

 

Projekt Svedbovallen. Att utveckla en hållbar modell för samverkan, 

produktion och kunskapsöverföring i kulturarv och kulturmiljöer beräknas 

pågå 2018-2020, omfattar 2 772 503 kronor, varav 500 000 kronor är 

medfinansiering från Ljusdals kommun 

Vid ett avslag hos Leader Hälsingebygden föreslås att utvecklingsperioden 

2018-2020 finansieras årligen med 500 000 kronor och att 

verksamhetsansvaret övergår till enheten Stenegård. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 15 

Kommunledningskontorets skrivelse 24 januari 2018 

Kostnadsuppskattning ny mejeribyggnad Svedbovallen 

Budget Svedbovallen 

Ansökan till Jordbruksverket om projektstöd till Svedbovallen 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Sören Görgård (C), Markus Evensson (S), Jonny Mill 

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

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Stenegård 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 41 Dnr 00272/2017  

Begäran från Järvzoo AB gällande förvärv av mark på 
fastigheten Järvsö Kyrkby 23:5 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunen säljer fastigheten Järvsö Kyrkby 23:5 till Järvzoo AB för en    

    köpeskilling av 1 600 000 kronor. 

 

2. Kommunen förbehåller sig avverkningsrätten på hela fastigheten under en    

    tid av fem år från beslut om försäljning i händelse av förändrad    

    verksamhetsintriktning på fastigheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvzoo AB har inkommit med förfrågan om köp av fastigheten Järvsö 

Kyrkby 23:5 inom vilken man bedriver djurparksverksamhet. 

 

Förvaltningen har låtit värdera fastigheten med inriktning på skogsbruk. 

 

Värderingen slutar på 3,1-3,3 miljoner kronor vilket företaget betraktar som 

en rimlig köpeskilling om syftet är att bedriva skogsbruk. Företagsidén är i 

detta fall rakt motsatt, det vill säga att avverka så lite skog som möjligt för 

att behålla miljön intakt.  

 

Fastigheten omfattar ca 55 hektar av vilka 12 hektar utanför hägn har 

avverkats och återplanterats för ca 15 år sedan. Cirka 5 hektar 

avverkningsbar skog finns idag utom hägn. Resterande skog ligger inom 

hägn.  

 

Vi har i samråd med kommunens skogsansvarige diskuterat oss fram till en 

köpeskilling av 1,6 miljoner kronor och att kommunen förbehåller sig 

avverkningsrätten på hela fastigheten under en tid av 5 år från datum för 

beslut om försäljning, i det fall att verksamhetsinriktningen på området 

förändras från nuvarande djurpark 
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§ 41 forts. Dnr 00272/2017  

Begäran från Järvzoo AB gällande förvärv av mark på 
fastigheten Järvsö Kyrkby 23:5 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 13 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2018 

Karta 2 2 februari 2018 

Begäran om markförvärv 18 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Allan Cederborg (M) och Irene Jonsson (S): 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 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

Järvzoo AB 
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§ 42 Dnr 00059/2018  

Slutredovisning gällande nybyggnad av carport vid 
Centralköket 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 15 600 kronor  

    godkänns.  

 

2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har anvisat 250 000 kronor för nybyggnad av carport. 

Budgeten har överskridits med 15 600 kronor. 

 

Orsaken till överskridandet beror på att elservis framdragits till byggnaden 

som inte ingick i entreprenaden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 19 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 43 Dnr 00029/2012  

Slutredovisning gällande ombyggnad av aula 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 817 200 kronor  

     godkänns. 

 

2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har anvisat 9 479 000 kronor för renovering av Aulan på 

Slottegymnasiet. Lägsta anbudet på 9 172 000 kronor antogs. 

 

Orsaken till överskridandet beror framförallt på krav från kommunen på två 

hissar samt ombyggnad av RWC (handikapptoalett) för utökad tillgänglighet 

gentemot det som projekterats.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 20 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 44 Dnr 00001/2017  

Tilläggsanslag till samhällsutvecklingsförvaltningens 
investeringsbudget 2018 för ombyggnad av 
lakvattenreningen för Lappmyrans deponi 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor beviljas till kommunstyrelsens  

     samhällsutvecklingsförvaltnings investeringsbudget för 2018 avseende 

 ombyggnad av lakvattenreningen för Lappmyrans deponi. 

 

2. Medlen tas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme för 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Lappmyran var den sista kommunala deponin för hushålls- och 

verksamhetsavfall i Ljusdals kommun. Deponeringen pågick under perioden 

1980 – 2003 och omfattade cirka 350 000 kubikmeter avfall. Verksamheten 

var tillståndspliktig enligt miljöbalken och det finns följaktligen ett 

myndighetsbeslut (från dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd) 

som på sedvanligt sätt är förknippat med ett antal villkor som ska hanteras 

och redovisas till tillsynmyndigheten. 

 

I samband med att deponeringen upphörde 2003 upprättades en 

avslutningsplan som godkändes av tillsynsmyndigheten 

Myndighets¬nämnden vid Ljusdals kommun. Avfallsytan avjämnades och 

omformades till en välvd form genom omflyttning av avfall och därefter 

täcktes avfallet. Vidare anlades dräneringsledningar som avleder metangas 

till en utloppsbrunn vid deponins höjdpunkt och en reningsanläggning för 

lakvatten iordningställdes. 

 

När deponin sluttäckts gick den in i den s k efterbehandlingsfasen. I princip 

är det tillsynsmyndigheten som bestämmer hur lång efterbehandlingsfasen 

ska vara, men den kommer i alla fall att pågå under överskådlig tid 

(decennier). Under efterbehandlingsfasen ska deponin skötas – framförallt 

ska lakvattenreningen vidmakthållas, men det är också fråga om andra 

åtgärder som att kontrollera eventuella sättningar, metangasutsläpp, röjning 

av deponiytan m.m. Skötselåtgärdernas omfattning regleras av villkor i 

beslut från tillsynsmyndigheten och dessa kan förändras över tid. 
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§ 44 forts. Dnr 00001/2017  

Tilläggsanslag till samhällsutvecklingsförvaltningens 
investeringsbudget 2018 för ombyggnad av 
lakvattenreningen för Lappmyrans deponi 
 

Lappmyran omfattas dessutom av ett kontrollprogram som framförallt 

innebär regelbunden provtagning och analys av lakvatten före och efter 

reningsanläggningen och vidare nedströms i recipienten. 

 

Tyvärr underskattades kostnaderna för sluttäckning av deponin och 

efterbehandlingsskedet, vilket inneburit att fonderade medel har förbrukats 

och tillskott måste ske framledes. En oförutsedd utgift som kommer närmast 

är ombyggnad av lakvattenreningen, då tillståndsmyndigheten bedömer att 

reningseffekten i tidigare utförande varit otillräcklig. 

 

Ljusdal Vatten AB har projekterat ombyggnad av lakvattenreningen för 

Lappmyran, infordrat anbud och tecknat entreprenadavtal. Åtgärderna 

kommer att genomföras under första halvåret 2018. Projektet 

kostnadsberäknas till 1,5 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor 

till samhällsutvecklingsförvaltningens investeringsbudget för 2018 avseende 

ombyggnad av lakvattenreningen för Lappmyran.      

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 januari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

SUF balanslista 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 45 Dnr 00436/2014  

Personalpolicy för Ljusdals kommun för antagande 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Personalpolicyn för Ljusdals kommun antas med följande revidering i 

 policyns första mening: 

 

Som medarbetare i kommunen är kommunfullmäktige din arbetsgivare och 

du arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och respektive nämnd för 

kommunens medborgare.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till personalpolicy handlar om att skapa ett jämställt, likvärdigt och 

hållbart arbetsliv där kommunen tar till vara på varje medarbetares 

kompetens och engagemang på bästa möjliga sätt. Policyn tydliggör 

kommunens förhållningssätt i att skapa en bra arbetsplats med en god 

arbetsmiljö. Policyn syftar till att ge alla anställda goda och tydliga 

arbetsvillkor där alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter, rättigheter, 

skyldigheter och villkor så att allas vårt gemensamma engagemang och 

ansvar bidrar till att göra Ljusdals kommun till en kraftfull organisation och 

attraktiv arbetsplats. Personalpolicyn ska vara ett praktiskt verktyg för att 

tydliggöra vars och ens roll och ansvar för goda arbetsvillkor, god 

arbetsmiljö och goda arbetsinsatser i kommunen.  

 

Personalpolicyn har samverkats i Centrala skyddskommittén och varit på 

remiss till samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Personalpolicyn har 

reviderats utifrån samtliga inkomna synpunkter med ett undantag då detta 

redan fanns beaktat i policyns grundläggande etiska principer. Det 

reviderade förslaget till personalpolicy samt samtliga remissvar finns 

bifogade till tjänsteskrivelsen.  
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§ 45 forts.  Dnr 00436/2014  

Personalpolicy för Ljusdals kommun för antagande 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 2 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 januari 2018 

Förslag till personalpolicy 31 januari 2018 

Utbildningsnämndens yttrande 14 december 2017, § 97 

Omsorgsnämndens yttrande 14 december 2017, § 161 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 30 november 2017 

Myndighetsnämndens protokoll 16 november 2017, § 80 

Ljusdalshems yttrande 30 oktober 2017 

Närljus yttrande 27 oktober 2017 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Personalpolicyn för Ljusdals kommun antas med 

följande revidering i policyns första mening: 

 

Som medarbetare i kommunen är kommunfullmäktige din arbetsgivare och 

du arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och respektive nämnd för 

kommunens medborgare. 

 

Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta förslag 

personalpolicyn inklusive Markus Evenssons yrkande. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 46 Dnr 00001/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram 
med 3 miljoner kronor för 2018 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Omsorgsnämndens begäran om 3 miljoner kronor i utökad budgetram för  

    2018 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2017, § 163 

behandlat förvaltningens förslag till beslut om åtgärder för att täcka ett 

besparingsbehov om 7,5 miljoner kronor för 2018. Nämnden beslutade att 

godkänna besparingsförslagen samordning av vakanta platser till en 

avdelning på vård- och omsorgsboendet Gullvivan på 2 miljoner kronor samt 

schematekniska effektiviseringar på 2,5 miljoner kronor, totalt 4,5 miljoner 

kronor samt att begära 3 miljoner kronor från kommunfullmäktige i utökad 

budgetram för 2018.  

 

Med stöd av SKL:s senaste skattunderlagsprognos för åren 2017-2021 

(Cirkulär 17:68) publicerad den 21 december 2017 har ekonomienheten 

uppdaterat kommunens beräknade skatteintäkter, stadsbidrag och 

fastighetsavgifter. För budgetåret 2018 har det tidigare förväntade utrymmet 

till förfogande utgått. Flera faktorer har samverkat till förändringen jämfört 

med tidigare beräkningar där de mest betydelsefulla komponenterna är att 

antal innevånare i riket har ökat medan antal innevånare i kommunen 

minskat. 

 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 juni 2017, § 100 fastställt 

ramarna i budget 2018 och ELP 2019-2020. Därefter har en mindre 

tilläggsbudget för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden föranledd av 

regeringens höständringsbudget föreslagits av kommunstyrelsen den 5 

december 2017. Den senare är ännu inte fastställd av kommunfullmäktige. 
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§ 46 forts. Dnr 00001/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram 
med 3 miljoner kronor för 2018 
 

Ljusdals kommuns årliga finansiella mål, fastställt av kommunfullmäktige, 

är att kommunens resultat skall vara 0,5 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag. Att tilldela omsorgsnämnden 3 miljoner kronor i utökad 

budgetram för 2018 innebär att det årliga finansiella målet åsidosätts. 

 

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå omsorgsnämndens begäran om 3 

miljoner kronor i utökad budgetram för 2018.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 8 

Kommunledningskontorets skrivelse 17 januari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 14 december 2017, § 163 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservation 

Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 47 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Redovisningen per 2018-02-14 godkänns.                 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen år 2008 ska redovisning av kontot 

kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur 

kontot.   

 

Summa kvarstående medel till kommunstyrelsens förfogande till och med 14 

februari 2018: 

1 732 000 kronor (avsatt budget 1 900 000 kronor). 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme till och 

med 14 februari 2018: 3 000 000 kronor (avsatt budget 3 000 000  kronor).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 48 Dnr 00094/2018  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Nämnderna får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april och  

     redovisa hur de säkerställer att årets budget klaras. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell för månadsuppföljning 

 innehållande resultat, avvikelserapportering samt relevanta nyckeltal. 

 Uppföljningen ska vara för respektive nämnd samt för kommunen som 

 helhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Även om årsredovisningen för 2017 inte är framlagd framgår att de två stora 

nämnderna får allt högre kostnader och större underskott. Utifrån detta 

beräknas Ljusdals kommun gå med underskott 2017 även om det idag är 

oklart hur stort detta underskott blir. Därmed klarar kommunen inte 

kommunfullmäktiges finansiella mål och inte heller balanskravet vilket 

betyder att kommunen måste ta igen denna förlust inom tre år.  

 

För kommunen som helhet är det av största vikt att Omsorgsnämnden och 

Utbildningsnämnden arbetar med att klara sina respektive budgetramar för 

innevarande år. Detta för kommunen så snart som möjligt får en budget i 

balans. 

 

För att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att följa hur kommunens 

ekonomi utvecklas bör en modell med månadsuppföljning för nämnder och 

för kommunen som helhet arbetas fram. I uppföljningen ska 

kommunstyrelsen kunna följa resultatutveckling, var avvikelser uppstår samt 

kunna följa vissa nyckeltal som är viktiga för den ekonomiska utvecklingen. 

 

Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden skall också, enligt kommunens 

reglemente, arbeta fram en handlingsplan för hur nämndernas underskott 

skall återställas. Handlingsplanen ska redovisas för kommunfullmäktige 

senast sex månader efter det att kommunfullmäktige fastställt 

årsredovisningen. 
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§ 48 forts. Dnr 00094/2018  

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

  Kommunchefens tjänsteskrivelse 19 februari 2018 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Nämnderna 

Kommunchefen för verkställande 

KLK balanslista 
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§ 49 Dnr 00012/2018  

Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället -  om 
föreningsbidrag för 2019 till Region Nord 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Bidrag beviljas med 40 000 kronor för 2019. 

 

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Bris (Barnens rätt i samhället) region Nord har inkommit med ansökan om 

föreningsbidrag för 2019 med totalt 40 000 kronor. 

 

Bris har en unik position jämfört med andra organisationer genom sin närhet 

till barns och ungas berättelser. Bris har en hög kompetens kring barnrätt och 

stöd till barn och unga vilket är en av förklaringarna till organisationens 

starka varumärke. 

 

Kännedomen är hög, över 90 procent av alla i åldrarna 12-18 år känner till 

Bris. Bris har också en unik historia som en etablerad organisation som för 

många "alltid har funnits för barn och unga". 

 

Den digitala utvecklingen går fort. Idag har 96 procent av alla 16-åringar 

tillgång till det mobila nätet. För bara fem år sedan var motsvarande siffra 

mindre än 10 procent. De flesta barn och unga som tar kontakt med Bris gör 

det idag online, nästan samtliga från en mobil plattform. Barn och unga i 

hela landet når Bris stödverksamhet och  nätet känner inga kommungränser. 

Både  nationellt och internationellt är Bris i framkant vad det gäller digitalt 

stöd. 

 

Bris stödverksamhet bemannas idag av anställda kuratorer. Det allra 

vanligaste samtalsämnet är psykisk ohälsa. Alla barn och unga i Sverige 

erbjuds kvalificerat och utökat stöd. Förutom de kurativa samtalen tar även 

kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla att företräda barnet i kontakter 

med myndigheter eller upprätta anmälan. Bris erbjuder även gruppstöd. 

 

Bris långa erfarenhet av kontakter med barn och unga har resulterat i en hög 

kompetens bland annat i fråga om att bedöma vilka insatser som behövs för  
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§ 49 forts.  Dnr 00012/2018  

Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället -  om 
föreningsbidrag för 2019 till Region Nord 
 

att försvara barns och ungas rättigheter. Bris är på så sätt ett viktigt 

komplement till den offentliga sektorn. 

 

Under hösten 2016 startade Bris en ny verksamhet - Bris nätverk.  Det är en 

del av organisationens utåtriktade arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem 

regioner. Alla som brinner för barnrätt ges genom Bris nätverk möjlighet att 

möta likasinnade, skapa dialog och samverkan mellan professionella från 

olika delar av samhället; den ideella, privata eller offentliga sektorn. Syftet 

är att stärka barnets rättigheter genom bland annat en mobilisering av 

lokalsamhället. 

 

Bris unika ställning som barnrättsorganisation grundar sig på kombinationen 

av direktkontakt med barn, ett stort kunnande om barns livsvillkor och en 

skarp analys av barnrätt och barns faktiska situation i samhället. Bris är ett 

skyddsnät för barn i utsatta situationer eftersom alla barn hör av sig anonymt 

och kostnadsfritt till Bris. 

 

Det finns många barn som berättat hur deras kontakt med Bris blev 

vändningen under en svår period. 

 

Genom att bidra ekonomiskt visar kommunen sitt engagemang för 

barnrättsfrågor och för Bris verksamhet så att organisationen även 

fortsättningsvis kan stötta alla barn som tar kontakt.       

 

Bris har en sedan många etablerad verksamhet i landet och ett oomtvistat 

renommé i sitt syfte att stödja barn i utsatthet. När ett barn har valt att 

kontakta Bris, vilket kan ske utan föräldrars vetskap, kan detta ses som ett 

allvarligt rop på hjälp i en förtvivlad situation. 

 

Eftersom Bris verksamhet till stor del finansieras av kommuner och det finns 

anledning att befara att även barn i vår kommun kan komma att kontakta 

verksamheten förefaller det rimligt att även Ljusdals kommun deltar i 

finansieringen. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen inte riskerar tvist med 

anledning av den eventuella konflikten med lokaliseringsprincipen.  
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§ 49 forts.  Dnr 00012/2018  

Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället -  om 
föreningsbidrag för 2019 till Region Nord 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 10 

Kommunledningskontorets skrivelse 1 februari 2018 

Ansökan om bidrag till Bris region 10 januari 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP) och Markus Evensson (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 

Bris 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 50 Dnr 00056/2018  

Förslag från Destination Järvsö AB och JärvsöRådet 
att Barbro "Lill-Babs" Svensson föräras ett torg i 
Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Planen framför stationshuset Järvsö åsätts adressnamnet Lill-Babs Torg.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna i Destination Järvsö och JärvsöRådet föreslår att Barbro "Lill-

Babs" Svensson föräras ett torg i Järvsö. Detta med anledning av hennes 

livsverk som artist och marknadsförare av Järvsö och Ljusdals kommun och 

för att uppmärksamma hennes stundande 80-årsdag. 

 

Deras förslag är att Stationsplan i Järvsö får namnet Lill-Babs Torg. 

 

Planen framför stationshuset i Järvsö ligger på fastigheten Öster-Skästra 

24:14. Den är inte allmän plats utan utgör kvartersmark för handel och 

kontor i detaljplanen. Marken ägs av JärvsöRådet, varför det inte torde möta 

något hinder att bifalla de båda förslagsställarnas önskan.  

Yrkanden 

Rolf Paulsson (-), Sören Görgård (C), Örjan Fridner (S) och Markus 

Evensson (S): Planen framför stationshuset Järvsö åsätts adressnamnet Lill-

Babs Torg.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Rolf Paulssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Destination Järvsö 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 51 Dnr 00014/2018  

Remiss från Näringsdepartementet gällande förslag till 
stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, 
dnr N2018/00192/SUBT 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ett förslag från regeringen ska förutsättningar skapas för att erbjuda 

skolungdomar möjlighet att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik 

under sommarlovet. Ljusdals kommun har beretts möjlighet att lämna 

yttrande över förslaget senast 9 mars 2018. 

             

Regeringen föreslår att den myndighet, i Gävleborgs län Region 

Gävleborg/X-Trafik, som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje 

län ska, i mån av tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för 

att erbjuda skolungdomar möjlighet att resa avgiftsfritt med linjeförd 

kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla 

skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive 

vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan.                 

 

Fria resor enligt förslaget kan fungera som ett komplement till ett eventuellt 

kommunalt tillköp av resor i syfte att erbjuda ungdomar fria resor hela året. 

 

I förslag till remissvar föreslår kommunledningskontoret att Ljusdals 

kommun ska tillstyrka förslaget. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunledningskontorets förslag till 

yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till remissvar 15 februari 2018 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 februari 2018 
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§ 51 forts. Dnr 00014/2018  

Remiss från Näringsdepartementet gällande förslag till 
stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, 
dnr N2018/00192/SUBT 
 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 

kommunledningskontorets förslag till beslut. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Näringsdepartementet 
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§ 52 Dnr 00031/2014  

Svar på förslag från Sverigedemokraterna gällande 
terminal i Skästra och Tallåsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget från Sverigedemokraterna avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen ett 

alternativ för att få till stånd en ny lösning för virkesomlastning. Enligt 

förslaget skall två terminalplatser iordningställas, i Skästra för transporter 

söderut och i Tallåsen för norrgående transporter. 

 

Under ett antal år har olika alternativ utretts för att möjliggöra en flytt av 

nuvarande omlastning från bangårdsområdet i Ljusdal. Totalt har genom 

åren ett 20-tal platser studerats. 

 

Sverigedemokraterna presenterar ett förslag där man föreslår 

kommunstyrelsen utreda möjligheten att få till stånd en lösning som innebär 

att omlastning skall ske på två platser, i Skästra och Tallåsen.  

              

Omlastning har tidigare skett i Tallåsen, men har avslutats på grund av de 

olägenheter som uppstod för intilliggande bostäder och den 

trafiksäkerhetsrisk som de tunga transporterna utgjorde i centrala Tallåsen, 

där transporterna passerade skola och förskola.  

 

Skästra har ingått i tidigare utredningar. Länsstyrelsen har då avfärdat 

alternativet mot bakgrund av den påverkan en anläggning bedömts få på 

landskapsbilden. Svea Skog har förvärvat mark vid Skästra och Ljusdals 

kommun har fattat beslut om upprättande av detaljplan för en terminal.  

 

Detta har inte påbörjats eftersom företaget varit aktivt i utredningen av Böle 

som ny terminalplats, vilket av företaget har bedömts som ett bättre 

alternativ. 

Allmänt kan sägas att det finns klara fördelar med att samla all omlastnings-

verksamhet på en plats. En viktig faktor i sammanhanget är att en samlad 

lösning innebär mindre kapacitetspåverkan på järnvägen. 
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§ 52 forts. Dnr 00031/2014  

Svar på förslag från Sverigedemokraterna gällande 
terminal i Skästra och Tallåsen 
 

Enligt besked från Trafikverket kommer mängden norrgående transporter 

med skogsråvara från Ljusdalsområdet att öka markant i framtiden, då en 

industri i Sundsvallstrakten byggs ut i betydande omfattning och planerar att 

försörjas med råvara från bland annat vår kommun. 

 

Ljusdals kommun har fortlöpande kontakt med de skogsbolag som förväntas 

nyttja en ny terminal. De besked som lämnats av dessa är tydliga på så sätt 

att man förordar en samlad lösning som även ska vara en så kallad öppen 

terminal.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 9 

Kommunledningskontorets skrivelse 1 februari 2018 

Skrivelse från Sverigedemokraterna 21 november 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Sverigedemokraterna 
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§ 53 Dnr 00544/2017  

Medborgarlöfte 2018 för Lokalpolisområde 
Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun för 
kännedom till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen och Lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal har tecknat ett 

medborgarlöfte för 2018. 

 

Medborgarlöftet i Ljusdal har sin grund i resultatet av medborgardialoger 

med boende i Ramsjö och Los samt medarbetardialoger. Utmärkande för 

båda orterna är den upplevda otryggheten kring trafik och bristen på ansvar 

för hastighet och regelefterlevnad. Ljusdals kommun och Polisen har därför 

enats om följande åtgärder i form av ett medborgarlöfte. 

 

Löftet lyder: 

 

Öka Polisens närvaro genom fler trafikkontroller för att därigenom få förare 

att sänka hastigheten samt att upptäcka trafikbrott och felaktigheter på 

fordon. 

 

Kommunen ska stärka tryggheten för medborgarna i Los och Ramsjö genom 

"trygghetsnav" samt påverka trafikmoralen med "glad gubbe". 

 

Planerade aktiviteter: 

 

Polisen ansvarar för att planera och genomföra minst tjugo stycken (20) 

trafikkontroller under 2018 i Los och Ramsjö när trafiken upplevs som mer 

otrygg och intensiv, exempelvis vid helgtrafik. 

 

Kommunen ansvarar för:  

etablera och informera om inrättande av "trygghetsnav" på Furugården i Los 

och på Nyhem i Ramsjö. 
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§ 53 forts. Dnr 00544/2017  

Medborgarlöfte 2018 för Lokalpolisområde 
Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun för 
kännedom till kommunstyrelsen 
 

I samverkan med Trafikverket se till att den digitala hastighetsskylten "glad 

gubbe" placeras på utsatta platser i Los och Ramsjö vid minst två tillfällen 

under 2018.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 februari 2018, § 14 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 januari 2018 

Medborgarlöfte 2018 för Lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal och 

Ljusdals kommun 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 54 Dnr 00245/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- 
och familjeomsorgen tredje kvartalet 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individ- 

och familjeomsorgen gällande tredje kvartalet 2017.   

 

Av rapporteringen till inspektionen för vård och omsorg, IVO, framgår att 

det finns ett gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen, IFO. Detta beslut gäller 

bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 28 mars 2017. Insatsen har 

inte verkställts på grund av att under tiden som socialtjänsten sökt en lämplig 

kontaktfamilj så har ärendet gått över till en placering tillsammans med 

mamman. Dock bodde barnet och mamman bara kort tid där de placerades. 

Mamman återtog ansökan om kontaktfamilj den 4 augusti 2017 eftersom 

familjesituationen har ändrats och hon därmed får mer stöd.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 13 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2017 

Omsorgsnämndens protokoll 23 november 2017, § 145 

Individrapport SoL 29 november 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00443/2017  

Medborgarförslag gällande ringlinje för bussar i 
centrala Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att införa en 

ringlinje för bussar inne i centrala Ljusdal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 134 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 

kommunledningskontoret för yttrande. 

 

Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att:  

 

Den regionala kollektivtrafiken innefattar även lokala linjer och bedrivs av 

Region Gävleborg via X-Trafik AB. I centrala Ljusdal finns sedan längre tid 

en lokaltur, linje 90, som med ett relativt begränsat utbud trafikerar 

centralorten öster om Bjuråkersvägen. Ljusdals kommun har vid 

dialogmöten med X-Trafik förslagit utökning och omdragning av denna 

linje.  

 

Linje 53 som går mellan Ljusdal och Hudiksvall har sedan något år getts en 

ny sträckning inom centralorten, och fungerar i praktiken även som en 

lokaltur. Denna linje har i dagsläget ett 25-tal turer vardagar, och kommer 

från december 2018 att utökas så en tur går varje halvtimme. Från december 

2017 kommer en ny linje, nummer 88, att gå mellan Resecentrum och 

Norrkämsta industriområde via Ljusdals kyrka med två morgonturer och lika 

många eftermiddagsturer anpassade till arbetstider i Norrkämsta.  

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att busstrafiken 

inom kommunen hela tiden anpassas till nya förhållanden och 

förutsättningar.  Det gäller att skapa bra förutsättningar för alla att resa 

kollektivt. Det är en stor utmaning för en kommun med vår stora yta. Det  
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§ 55 forts. Dnr 00443/2017  

Medborgarförslag gällande ringlinje för bussar i 
centrala Ljusdal 
 

som förslagsställaren vill åstadkomma med en ringlinje löses genom flera 

olika busslinjer som linje 53 och en ny linje 88 som kommer att gå mellan 

Resecentrum och Norrkämsta industriområde. Linje 53 kommer från och 

med december 2018 också att utökas till halvtimmestrafik. Till dessa linjer 

finns linje 90 som när den bussen inte har andra uppgifter kan komplettera 

övrig busstrafik.  Tillsammans ska busslinjerna skapa de förutsättningar som 

förslagställaren vill ha, utifrån de ekonomiska förutsättningar som 

kommunen har.  Med det föreslås att medborgarförslaget ska anses vara 

besvarat.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 11 

Förslag till beslut 19 december 2017 

Yttrande från kommunledningskontoret 21 november 2017 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2017, § 134 

Medborgarförslag 10 oktober 2017 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren  
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§ 56 Dnr 00164/2017  

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i 
utlandstjänst 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma     

    med ett förslag till minnessten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 

Ljusdals kommun finansierar en minnessten till minne för FN-veteraner i 

utlandstjänst. En tänkbar plats skulle kunna vara Folkparken. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 49 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredningsenheten för 

yttrande. 

 

Utredningsenheten föreslår att medborgarförslaget avslås, framför allt med 

hänvisning till att det inte ligger i kommunens uppgifter att inrätta detta slags 

minnesstenar, oavsett det hedervärda i de utlandstjänstgörandes viktiga 

insatser. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sin bedömning att med hänvisning 

till att det inte ligger i kommunens uppgifter att inrätta detta slags 

minnesstenar, oavsett det hedervärda i de utlandstjänstgörandes viktiga 

insatser, föreslås att medborgarförslaget avslås.   

 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2017, § 210 att återremittera 

medborgarförslaget för vidare utredning. 

 

Allmänna utskottet föreslår 6 februari 2018, § 12 att medborgarförslaget 

avslås.  
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§ 56 forts. Dnr 00164/2017  

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i 
utlandstjänst 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 12 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 januari 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 210 

Förslag till beslut 27 september 2017 

Utredningsenheten 12 juni 2017 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 49 

Medborgarförslag 20 mars 2017 

Yrkanden 

Stina Bolin (S), Lars Björkbom (KD) och Markus Evensson (S): 

Medborgarförslaget bifalles. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma 

med ett förslag till minnessten. 

 

Harald Noréus (L): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Stina Bolins m f yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunchefen för verkställande 

KLK balanslista 
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§ 57 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 9-15.  

 

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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§ 58 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

AB Ljusdalshem 20 december 2017 

AB Ljusdals Servicehus 20 december 2017 

Hälsingerådet 17 januari 2018 

Demokratiberedningen 29 januari 2018 

AB Ljusdalshem 24 januari 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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