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 Diarienummer 
   KS 0005/17 
 
§ 25 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tf kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• VD i Ljusdal Energi AB är sjukskriven. Styrelsen har utsett Lena Bergsten till tf VD. 
• Beredningsgruppen har gått vidare med tre kandidater i kommunchefsrekryteringen. 

 
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 0005/17 
 
§ 26 
 
Information om Ljusdals utveckling, innefattande RFI-processen 
sustainable food 2.0, Köpingsutvecklingsprocessen, Försäljning av 
fastigheter på Gärdeåsen och timmeromlastning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Tf kommunchef Nicklas Bremefors föredrar Ljusdals utveckling innefattande: 
 

• RFI-processen sustainable food 2.0 
• Köpingsutvecklingsprocessen KUP 
• Försäljning av fastigheter på Gärdeåsen 
• Timmeromlastning 

 
Närljus VD Stefan Wennerstrand, utvecklingschef Rolf Berg, Ljusdalshems VD Rickard 
Brännström och förvaltningschef Lasse Norin svarar på frågor kring de olika 
utvecklingsområdena. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0023/17 
 
§ 27 
 
Begäran om planuppdrag gällande del av området kring Bränta 
industriområde (söder om riksväg 84) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan Bränta  
 industriområde i Ljusdal. 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen Bränta industriområde i Ljusdal vann laga kraft den  26  maj  1985. 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Ljusdals-Vik 3:13, 3:29, 3:27, 3:28 och 3:30. Planen 
medger industriverksamhet i fem uppdelade områden, vilka nu föreslås slås samman för att 
öka användningen för industriverksamhet. 
 
I den pågående processen avseende eventuella framtida industrietableringar vid Bränta 
industriområde inom verksamhetsområdet "Sustainable Food", behöver förutsättningarna 
tydliggöras genom att inleda en planändringsprocess för att möjliggöra en etablering för 
eventuella intressenter. Det aktuella området är beläget söder om riksväg 84. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan ”Bränta 

industriområde i Ljusdal”. 
 
2. När planändringen upprättats skickas den ut på samråd. 

 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 17 januari 2017, § 6 att skicka ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut och att det vid kommunstyrelsens sammanträde ska redovisas hur 
förslaget påverkar planerna på en eventuell timmerterminal i Bränta. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2017 att planerna 
inte krockar med föreslaget alternativ för timmeromlastning på Bränta. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2017 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 6 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 januari 2017 
 
Jäv 
 
Allan Cederborg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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 Diarienummer 
   KS 0023/17 
 
§ 27 forts.  
 
Begäran om planuppdrag gällande del av området kring Bränta 
industriområde (söder om riksväg 84) 
 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan 
Bränta industriområde i Ljusdal. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
SUF balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0357/16 
 
§ 28 
 
Översyn av kommunens fordonspark, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 september 2016, § 214 att en översyn av kommunens 
fordonspark ska göras för att undersöka om HVO-diesel är möjligt att använda som 
drivmedel. 
 
Ljusdals kommun har i december 2016 följande dieseldrivna fordon; 30 tunga fordon av 
typen lastbil, traktor och utryckningsfordon, 92 lätta fordon av typen personbilar, lätta 
lastbilar och minibussar. Dessutom finns två ismaskiner och tre större gräsklippare som är 
dieseldrivna. 
 
För att undersöka möjligheten att övergå till drift med HVO-diesel på kommunens 
dieseldrivna fordon har garanti- och försäkringsbestämmelser setts över. Undersökningen har 
omfattat dieseldrivna fordon från Skoda och Volkswagen-gruppen samt Toyota. 
 
Ingen av dessa leverantörer godkänner HVO-diesel som drivmedel för de modeller 
kommunen har idag. 
 
När det gäller skogsbruksmaskiner har skördare och skotare från Komatsu undersökts och 
deras motorer kan enligt leverantören drivas med HVO-diesel. Dock kan problem uppstå med 
filter vid kyla. 
 
Utifrån detta rekommenderas inte att HVO-diesel används i kommunens dieseldrivna fordon. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 17 januari 2017, § 5 att förslag om att ett 
omställningsprogram ska tas fram för övergång till fossilfri fordonspark skickas till 
beredningen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 5 
Utredningsenhetens skrivelse 10 januari 2017 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 214 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0475/16 
 
§ 29 
 
Byte av reningsanläggning i Färila Simhall 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Till kommunstyrelsen anslås 4,9 miljoner kronor för byte av reningsanläggning samt 

renovering av lokalerna. 
 
Sammanfattning  
 
Färila simhall har akut behov av att byta ut den gamla reningsanläggningen. Anläggningen 
har sedan starten 1971 endast genomgått smärre moderniseringar 1986 och 1994. 
Komponenterna i reningsanläggningen är uttjänta och reservdelar nästintill omöjliga att 
frambringa. 
 
Ytskikten i serviceutrymmena är förstörda av kemikalier som används i reningsprocessen och 
behöver ersättas i samband med bytet. Armaturer bör ersättas till ledbelysning i samband med 
renoveringen i energieffektiviseringssyfte. 
 
Kostnaderna beräknas uppgå till 4,9 miljoner kronor. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
1. 4,9 miljoner kronor anslås för byte av reningsanläggning samt renovering av lokalerna. 
 
2. Medel tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering, 

från kommunstyrelsens konto till förfogande för ökade hyreskostnader samt justeras i 
budgetram för kommande år. 

 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utföra åtgärden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 1 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2017 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att till kommunstyrelsen anslå 4,9 
miljoner kronor för byte av reningsanläggning samt renovering av lokalerna. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0167/15 
 
§ 30 
 
Förstärkningsåtgärder kommunal ledningsplats 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Investering till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Ljusdals kommun 

genomförs. 
 

De tekniska åtgärderna som är föreslagna av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) och som är berättigade ett statligt bidrag upp till 50 procent av 
investeringen är fördelade på fem huvudområden: 
• Lokaler och kommunikation för ledningsfunktion 
• Strömförsörjning 
• Telefoni 
• IT-säkerhet 
• Larm och övervakning 

 
2.  Ur kommunstyrelsens investeringsbudget avsätts ett belopp på upp till 1 875 000 kronor. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger och 
hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarligare händelser och kriser i 
samhället måste de vardagliga resurserna förstärkas. Syftet med samhällets krisberedskap är 
att värna befolkningens liv och hälsa samt samhällets grundläggande värden och 
funktionalitet. Eftersom det inte helt går att förebygga de sårbarheter som finns i olika 
samhällsfunktioner bör det finnas en god förmåga att hantera störningar. 
 
Staten via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kan ge stöd till robust 
teknik till tillförlitliga och uthålliga ledningsfunktioner. Väl fungerande ledningsplatser med 
robust teknik för ledning och samverkan är en viktig del i uppbyggnaden av prioriterade 
förmågor som exempelvis: kontinuitet i viktiga samhällsfunktioner, att hantera farliga ämnen, 
att hantera informationssäkerhet, att agera samordnat vid händelser och att stödja 
försvarsmakten vid höjd beredskap. 
 
Kommunen gav via Länsstyrelsen uppdrag till MSB att göra en genomlysning och inventering 
av den kommunala ledningsplatsen och övriga funktioner och lokaler kopplade till 
kommunens krisledning. 
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 Diarienummer 
   KS 0167/15 
 
§ 30 forts.  
 
Förstärkningsåtgärder kommunal ledningsplats 
 
Den 23 juni 2015 genomfördes inventeringen och därefter presenterades ett åtgärdsförslag. 
Åtgärdsförslaget visar på brister i Enåsenrummet, serverrum, lokal för upplysningcentral samt 
i Medborgarkontor/reception. Även om fokus i förslaget är att förstärka den kommunala 
krisledningen så är den teknik som föreslås installeras till nytta även i det dagliga arbetet. 
Enåsenrummet exempelvis blir ett komplett och med dagens mått bra konferens- och 
mötesrum.  
 
Den största delen i förslaget visar på bristfällig reservkraft. Det befintliga aggregatet som 
införskaffades inför millenniumskiftet är ålderstiget och har inte effekt nog att säkra upp 
försörjningen för all samhällsviktig verksamhet i Förvaltningshuset. Exempelvis är hela plan 
3 utan reservkraft. Reservdelar till det befintliga aggregatet är svåra att finna på grund av 
ålder. Drivmedelstanken till aggregatet uppfyller idag inte kraven (den skall vara 
dubbelmantlad) och lokalen uppfyller inte kraven på egen brandcell. 
 
Åtgärderna är möjliga att utföra under flera år och med årlig delfinansiering från MSB.  
 
Den totala kostnaden för projektet uppgår enligt MSB:s beräkningar till cirka 3 750 000 
kronor varav staten bidrar med 50 procent av investeringen.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår:  
1. Investering till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Ljusdals kommun 

genomförs. 
De tekniska åtgärderna som är föreslagna av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) och som är berättigade ett statligt bidrag upp till 50 procent av 
investeringen är fördelade på fem huvudområden: 
• Lokaler och kommunikation för ledningsfunktion 
• Strömförsörjning 
• Telefoni 
• IT-säkerhet 
• Larm och övervakning 

 
2. Den totala kostnaden för projektet uppgår enligt MSB:s beräkningar till cirka 3 750 000 

kronor varav staten bidrar med 50 procent av investeringen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 2 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2017 
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 Diarienummer 
   KS 0167/15 
 
§ 30 forts.  
 
Förstärkningsåtgärder kommunal ledningsplats 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att genomföra investering till 
tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Ljusdals kommun. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ur kommunstyrelsens 
investeringsbudget avsätta ett belopp på upp till 1 875 000 kronor. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten   
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 Diarienummer 
   KS 0005/17 
 
§ 31 
 
Information om kommunens ansvar och roll vid krisberedskap och civilt 
försvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Beredskapssamordnare Olle Björk informerar om kommunens ansvar och roll vid 
krisberedskap och civilt försvar. 
 
I december 2016 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett brev till 
landets kommuner. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges 
närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos länsstyrelser 
och vissa centrala statliga myndigheter. 
 
Statens förväntningar på kommunerna när det gäller civilt försvar har de senaste 15-20 åren 
varit lågt ställda. Kommunernas uppgifter och ersättning enligt lagen preciseras i 
överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den nu gällande 
överenskommelsen har ett fokus på förmågan att hantera fredstida kriser. En sådan förmåga 
väntas samtidigt ge en grundläggande förmåga inför höjd beredskap. 
 
Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap 
kommer att öka och behöver konkretiseras.  
 
MSB avser att återkomma till kommunerna under 2017 med ytterligare information som rör 
civilt försvar. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) har redan deltagit i ett första möte 
med Länsstyrelsen Gävleborg kring denna fråga. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0286/16 
 
§ 32 
 
Riktlinjer styrdokument Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument antas. 
 
2.  Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut gällande klassificering av styrdokument  
 antaget 8 augusti 2007, § 87. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunens styrdokument. 
 
Styrdokument är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem och fungerar som ett 
verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut. Styrdokument upprättas av alla 
verksamheter och på olika nivåer inom organisationen. Styrdokument behövs för att 
tydliggöra ansvarsfördelning, önskvärd utveckling inom kommunens ansvarsområden, 
önskvärda beteenden inom den kommunala verksamheten och önskvärda beteenden hos de 
som bor och verkar i kommunen.  
 
Syftet med att fastställa riktlinjer för kommunens styrdokument är att öka genomslaget för 
den politiska viljan samt att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utförandet av 
myndighetens verksamhet. Syftet är även att få en systematiserad struktur som även visar 
styrdokumentens sammanhang och inbördes förhållande. Slutligen är även syftet att reglera 
styrdokumentens utformning, formalia och tillgänglighet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 januari 2017 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 216 
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 256 
Utredningsenhetens skrivelse 4 oktober 2016 
Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument 4 oktober 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C):  Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 Diarienummer 
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   KS 0532/16 
 
§ 33 
 
Begäran från Länsstyrelsen Dalarnas Län om att Kommunstyrelsen i 
Ljusdals kommun ska utse styrelseledamöter i Stiftelsen Anders och 
Jonas Perssons i Uvås jordbruksfond (887000-2550) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs Allan Cederborg (M), Eva Björkbom (KD) och Peter Engdahl (S). 
 
2. Till ersättare väljs Per Olov Persson (M) och Agnes Wilhelmsdotter (C). 
 
3. Till ordförande väljs Allan Cederborg (M). 
 
4. Valen gäller till och med 31/12 2018. 
 
 
Ärendet 
 
Länsstyrelsen Dalarna har uppmärksammat kommunen på att Stiftelsen Anders och Jonas 
Perssons i Uvås jordbruksfond saknar beslutsför styrelse. 
 
Kommunfullmäktige valde styrelse i december 2014. Detta var fel, eftersom stadgarna för 
jordbruksfonden säger att det är kommunstyrelsen som ska välja styrelse. Stadgarna säger 
dessutom att det ska väljas tre ledamöter och två ersättare samt en ordförande 
(kommunfullmäktige valde tre ledamöter och tre ersättare). Valet ska gälla för två år. 
 
Kommunstyrelsen måste därför utse styrelse för fonden. 
 
Ovan föreslagna ledamöter och ersättare har blivit kontaktade. Samtliga är villiga att ingå i 
styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2017 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Länsstyrelsen Dalarna 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0386/16 
 
§ 34 
 
Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering av Ridhuset, 
Ljusdal 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad i de delar som avser renoveringsbehov och avslås när det gäller 

hyresnedsättning. 

 
Sammanfattning  
 
Lars G Eriksson (SD) har inkommit med en motion där han yrkar att:  
 
• Kommunen låter en tekniker utreda det renoveringsbehov som föreligger vid ridhuset i 

Sjöbo. 
• Renovering ska genomföras så snart det går. 
• Ridklubben får en hyressänkning från 17 500 kronor till 10 000 kronor per månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 175 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
I sitt yttrande skriver förvaltningen att man är väl medveten om förhållandena på Ridhuset 
och att det har genomförts och kommer att utföras förbättringar när ekonomin tillåter. senast 
den 22 november 2016 hölls ett möte med Ridklubbens styrelse samt ridskolechefen Sussanne 
Bergman där man gemensamt gick igenom problemen och kom överens om vad man ska 
börja åtgärda. Angående takläckaget pågår redan en utredning.  Två av kommunens 
avtalspartners, en byggfirma och en plåtfirma, kommer att presentera ett budgetförslag på 
åtgärden i början av december. Det kan bli fråga om ett försäkringsärende eftersom det har 
konstaterats att skadan kan vara ett konstruktionsfel. 
 
Med facit i hand kan både Ridklubben och förvaltningen idag konstatera att placeringen av 
Ridhuset inte blev den bästa bland annat på grund av att området är mycket vattensjukt. 
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 Diarienummer 
   KS 0386/16 
 
§ 34 forts.  
 
Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering av Ridhuset, 
Ljusdal 
 
 
Under de senaste åren har det genomförts flera större investeringar på fastigheten, framförallt 
i energibesparande åtgärder, men även dräneringsåtgärder med mera. Här några exempel: 
 
2007-2008  Dräneringsarbeten   200 000 
2009 GC-väg    375 000 
2009 Kommunalt vatten     71 000 
2010 Jordvärme    417 000 
2013 Ventilationsanläggning   200 000 
2014 Reparation av sarg på ridvolten  150 000 
2014 Automatiskt brandlarm   250 000 
2016 Ny ledbelysning på ridvolten  200 000 
2016 Nödbelysning beställd 21 nov 2016  ??????? 
2016 Reparation av takläckage   ??????? 
 
När det gäller takläckaget återkommer förvaltningen med en framställning om 
medelsanvisning så fort förslag och kostnad erhållits. 
 
När det gäller hyresnedsättning har förvaltningen muntligen meddelat att det inte finns några 
möjligheter att sänka hyran inom förvaltningens budget, särskilt med tanke på det stora 
renoveringsbehovet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad i de delar som avser 
renoveringsbehov och avslås när det gäller hyresnedsättning. I sitt övervägande skriver han att 
samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med att renovera och åtgärda bristerna i Ridhuset 
som tas upp i motionen.  När det gäller hyresnedsättningen har förvaltningen meddelat att det 
inte finns några möjligheter att sänka hyran inom förvaltningens budget, särskilt med tanke på 
det stora renoveringsbehovet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 13 
Förslag till beslut 16 december 2016 
Fritidsenhetens yttrande 28 november 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2016, § 175 
Motion 5 september 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0041/14 
 
§ 35 
 
Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställarna vill att 
kommunen ska använda trådbunden internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös dito i 
alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, i syfte att minska risken för 
ohälsa bland elever och personal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 18 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande att  
 
”Dessa frågor om hur farligt det är med strålning och magnetfält från elektriska produkter och 
elnät har diskuterats och forskats en hel del under ganska många år. Det råder däremot viss 
otydlighet om det är skadligt eller inte med denna påverkan och i vilken form den är skadlig 
eller inte. 
 
IT-chefen anser inte att det är hans roll att spekulera i dessa frågor utan om hänvisar till 
strålsäkerhetsmyndighetens kommentarer i frågan på sin hemsida. 
IT-chefen skriver vidare att det givetvis är viktigt att ta hänsyn till att vi inte vet allt om 
framtiden men det är också svårt att inte göra något av rädsla för att vi inte vet allt om vad 
som är farligt och vad som inte är farligt. 
 
Önskan att införa trådbundet internet- och telefoniuppkoppling i skolor och förskolor i 
Ljusdals kommun är i dagsläget mycket svår att motivera då behovet av flexibilitet och 
möjligheten till att arbeta mer rörligt när man arbetar på olika platser och har med sin 
information i en dator/platta/mobil blir mer och mer vanligt och ett större krav inför framtida 
behov. 
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 Diarienummer 
   KS 0041/14 
 
§ 35 forts.  
 
Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ljusdals kommun. Svar 
 
Det som däremot är viktigt i samband med utbyggnad av trådlösa lösningar är att också se 
över att det är rätt utrustning som används som minskar effekten av trådlösa produkter och 
som Strålsäkerhetsmyndigheten också skriver att det är lätt ”att använda hands-free” vid 
användning av mobiler. 
 
Med andra ord skall vi givetvis använda ”rätt utrustning” och inte installera sådan utrustning 
som är missanpassad till det behov som verkligen behövs”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen givetvis ska använda 
rätt utrustning och inte installera utrustning som inte är anpassad till alla olika behov.  
Behovet av flexibilitet och möjlighet att arbeta mer rörligt på olika arbetsplaster samt att ha 
med sig information i datorer med mera är redan idag stort och beräknas komma att öka och 
av den anledningen föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 7 
Kommunledningskontorets skrivelse 14 december 2016 
Yttrande från IT-chefen 19 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 18 
Medborgarförslag 24 januari 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0223/10 
 
§ 36 
 
Medborgarförslag om att ge kommunens medborgare möjlighet att lämna 
in interaktiva medborgarförslag. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att när kommunen har identifieringstjänster 

upphandlade och införda utökas den tjänsten till att även omfatta det behov som 
medborgarförslaget tar upp. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att kommunens medborgare ska 
få möjlighet att lämna in interaktiva medborgarförslag.  
 
Förslagsställaren tycker att det borde vara möjligt för kommunens medborgare att lämna in 
medborgarförslagen via webben. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2010, § 99 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande att ”om det finns behov av säker elektronisk underskrift av 
den som lämnar interaktiva medborgarförslag behöver kommunen införa någon form av 
elektronisk identifiering. Exempel på sådan är t ex Bank-id som är vedertagen och väl spridd 
bland många medborgare samt redan används av t ex, Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, 
Banker och många kommuner. 
 
Enligt vad IT-chefen förstått behöver man säkerställa att personen bor i kommunen och att det 
verkligen är den personen som lämnar medborgarförslaget och inte medborgarförslaget 
lämnas in under annan persons namn och då är en sådan identifiering givetvis mycket 
passande. 
 
Kommunen kommer framöver behöva föra in elektronisk verifiering för att kunna hantera 
flera delar av de framtida e-tjänster som skall/kommer införas. Idag har inte kommunen någon 
sådan tjänst installerad där Bank-id används utan separata inloggningsförfaranden används 
som hanteras för respektive tjänst. Det är inte lika effektivt när flera tjänster kommer att 
behöva hanteras med behov av säker identifiering utan det är enklare med en enhetlig 
verifieringsform. 
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 Diarienummer 
   KS 0223/10 
 
§ 36 forts.  
 
Medborgarförslag om att ge kommunens medborgare möjlighet att lämna 
in interaktiva medborgarförslag. Svar 
 
Kostnad och vad som behövs för detta har inte undersökts noggrannare men den information 
vi har hittills är att det är en fråga om avtal med leverantör och sedan är kostnaden i 
förhållande till antalet inloggningar via den här lösningen. Kommunen finns idag med på 
upphandlat ramavtal via Kammarkollegiet som är avropsberättigat men det avtalet går ut i 
slutet på 2015 så det pågår nya upphandlingar av dessa tjänster. Det är idag av vikt att följa 
den utvecklingen och när vi väl har identifieringstjänsten installerad kan vi lättare utöka till att 
även omfatta identifiering för de områden där behovet finns oavsett verksamhet och då även 
detta område”. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att IT-utveckling sker snabbt. 
Kommunen kommer att ha behov av elektronisk verifiering för att hantera e-tjänster. När 
kommunen har identifieringstjänster installerad kan behov som medborgarförslaget lyfter 
fram ingå i dessa tjänster. Han föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att när 
kommunen har identifieringstjänster upphandlade och införda utökas den tjänsten till att även 
omfatta det behov som medborgarförslaget tar upp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 6 
Förslag till beslut 14 december 2016 
Yttrande från IT-chefen 19 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2010, § 99 
Medborgarförslag 24 april 2010 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0451/14 
 
§ 37 
 
Medborgarförslag om att kommunledningen medverkar i kvartalsmöten 
med Ramsjö Bygderåd. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunledning ska behandla inbjudningar om 

medverkan vid föreningsmöten inom kommunen positivt. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår att 
kommunalråd eller kommunchef medverkar vid kvartalsmöten med Ramsjö Bygderåd, samt 
att delegat för kommunens nämnder och styrelser snarast tar kontakt med bygderådet vid 
ärenden som rör Ramsjöbygden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt för hela 
kommunens utveckling att kommunalråd och kommunchef deltar i möten som hålls av 
föreningar med flera i kommunen. Lika väsentligt är det att synpunkter hämtas in från 
Bygderåd med flera föreningar vid behandlingen av lokala ärenden. Vi behöver utveckla 
samarbetet och samtalen mellan kommunledning och föreningarna, därför föreslås att 
medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunledning ska behandla inbjudningar om 
medverkan vid föreningsmöten inom kommunen positivt. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 8 
Kommunledningskontorets skrivelse 14 december 2016 
Kommunfullmäktige 15 december 2014, § 265 
Medborgarförslag 9 december 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0286/15 
 
§ 38 
 
Medborgarförslag över parkanläggning utanför badhuset i Färila. Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande parkanläggning utanför 
badhuset i Färila. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 146 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
I sitt yttrande skriver förvaltningen att i Färila finns redan nu ett antal fina parkområden där 
Färebyparken fungerar som central mötesplats och området kring Kårgårdsvägen med lekpark 
och cykelpark är välfungerande aktivitetsytor. Förvaltningen ser därför inget behov av att 
anlägga fler parker i Färila. Området kring simhallen är även en del av Färila skolas skolgård 
och det är viktigt att ytan fungerar för skolverksamheten, där bland annat Kulan-anläggningen 
är en fin tillgång. En park i stil med medborgarförslaget kräver en hel del drift- och 
investeringsmedel. Förvaltningen anser att resurserna idag precis räcker till det som finns och 
tror att en utökning av skötsel skulle innebära att en besparing måste göras någon annanstans. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att området kring simhallen är en del 
av Färila skolas skolgård och det vore olyckligt att inskränka den genom att anlägga en park. 
Hela kommunen ska leva och de gemensamma kommunala resurserna ska fördelas så jämnt 
som möjligt och Färila har redan parkområden. En till park skulle ta resurser från andra delar 
av kommunen varför det föreslås medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 14 
Förslag till beslut 14 december 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 november 2016 
Kommunfullmäktige 22 juni 2015, § 146 
Medborgarförslag 18 juni 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0286/15 
 
§ 38 forts.  
 
Medborgarförslag över parkanläggning utanför badhuset i Färila. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0361/15 
 
§ 39 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat utomhusbad på 
Östernäs. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs för att ta reda på kostnader 

och andra förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill på 
rekreationsområdet på Östernäs ha en tempererad 50 meters pool, utomhusduschar, gräsytor 
runt pool för solbadare, omklädningsrum med värdeskåp och toaletter samt kiosk som kan 
drivas av kommunens sommarjobbare eller arrenderas ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016, § 34 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en 
utredning görs för att ta reda på kostnader och andra förutsättningar för att anlägga ett 
tempererat utomhusbad på Östernäs. I sitt övervägande skriver han att Köpingsut-
vecklingsprocessen (KUP:en) håller på att sammanfattas i konkreta åtgärdsplaner. Ett viktigt 
område för utveckling av Ljusdals köping är Östernäsområdet. Medborgarförslaget lyfter 
frågan om ett tempererat utomhusbad på området. Det finns mot den bakgrunden all 
anledning att nu genomföra den föreslagna utredningen. Samhällsutvecklingsförvaltningen 
har redan ett uppdrag att göra en utredning för att ta reda på kostnader och andra förut-
sättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2017, § 15 att medborgarförslaget anses 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 15 
Förslag till beslut 14 december 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2015, § 171 
Medborgarförslag 28 augusti 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0361/15 
 
§ 39 forts.  
 
Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat utomhusbad på 
Östernäs. Svar 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs för att ta 
reda på kostnader och andra förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på 
Östernäs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Markus Evenssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons yrkande.  
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 Diarienummer 
   KS 0036/16 
 
§ 40 
 
Medborgarförslag gällande planförslag på Östernäsområdet, Gamla Stan 
och Folkparksområdet. Svar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om utforma ett övergripande 
planförslag över Ljusdals köping innehållande områden för handel, bostäder och idrott-fritid-
kultur. Planen föreslås ta hänsyn till befintlig verksamhet och utformas så att internkonkurrens 
och ad-hocverksamhet undviks. Nedlagda skattemedel ska förräntas. Planen föreslås innehålla 
följande nyckelområden: 
 
- Utforma/planlägg Östernäsområdet för bostäder 
- ”Parkeringen” i Gamla stan planläggs för handel och serviceverksamhet 
- Folkparksområdet utvecklas för idrott, fritid och kultur 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 32 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslaget anses 
besvarat i och med att Köpingsutvecklingsprocessen (KUP) nu håller på att konkretiseras i 
åtgärdsförslag. KUP:en behandlar de frågeställningar som medborgarförslaget tar upp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 16 
Förslag till beslut 14 december 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 32 
Medborgarförslag 21 januari 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0376/16 
 
§ 41 
 
Medborgarförslag om ny bro över bäcken vid Kolsvedja. Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att det ska byggas en ny bro 
över bäcken vid Kolsvedja eftersom den nuvarande bron är väldigt smal och bilarna kör fort 
över den.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 176 att delegera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att: 
 
Förvaltningen helt och fullt kan förstå förslagställarens synpunkter på säkerheten för 
oskyddade trafikanter när dessa ska passera över bron längs Norrkämstaleden. Att anlägga en 
separat bro för dessa trafikanter skulle höja trafiksäkerheten på platsen. Kommunen är dock 
inte väghållare på platsen och inte heller ensam markägare. Detaljplan saknas för området. 
Denna fråga faller därmed utanför det kommunala ansvaret. Önskemålet kan vidareförmedlas 
till Trafikverket som är väghållare på den större vägen. 
 
Med detta som bakgrund är förvaltningens förslag att medborgarförslaget avslås men att 
förslaget vidareförmedlas till Trafikverket. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen inte är väghållare 
utan det är Trafikverket som ansvarar för vägen och därigenom hamnar ärendet om ny bro 
utanför kommunens ansvarsområde. Kommunen kan emellertid påtala behovet av ny bro för 
Trafikverket för att trygga säkerheten för trafikanter.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 17 
Förslag till beslut 14 december 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 24 november 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2016 
Medborgarförslag 30 augusti 2016 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 
 Diarienummer 
   KS 0376/16 
 
§ 41 forts. 
 
Medborgarförslag om ny bro över bäcken vid Kolsvedja. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att medborgarförslaget avslås. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kf för kännedom 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 42 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 1-14 år 2017 från KLK och  
nr 322-328 år 2016 från SUF.  
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 43 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Ärendet 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
• Hälsingerådet 7 december 2016  
• Ljusdal Energiföretag AB 6 december 2016  
• AB Ljusdalshem 21 december 2016  
• Ljusdal Energiföretag AB 17 januari 2017 

 
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0503/16 
 
§ 44 
 
Rapport från Ung Företagssamhet i Gävleborg gällande verksamheten 
2015-2016 för kännedom till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ung Företagsamhet i Gävleborg har översänt rapport från verksamheten 2015-2016. Varje år 
bidrar kommunen med ett anslag om 2 kronor per invånare. Inför varje nytt verksamhetsår 
lämnas en skriftlig rapport så att kommunen kan följa föreningens utveckling och se hur väl 
anslaget förvaltas av Ung Företagsamhet Gävleborg.  
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 10 
Rapport från verksamheten 2015-2016, 1 december 2016 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2017-02-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0439/16 
 
§ 45 
 
Minnesanteckningar från kommunsamråd för kännedom till 
kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har översänt minnesanteckningar från kommunsamråd 9 december 2016. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 9 
Minnesanteckningar kommunsamråd 13 december 2016 
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