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§ 136 Dnr 00322/2018  

Skogsbranden 2018, information 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Landshövding Per Bill informerar om att räddningsinsatsen efter de stora 

skogsbränderna i kommunen avslutas idag kl 16:00. Bränderna är nu släckta 

och arbetet övergår i fortsatt bevakning och eventuell eftersläckning. 

Länsstyrelsen och Ljusdals kommun upprättar ett gemensamt 

samordningskansli i Ljusdal för att ge stöd till markägare och andra 

drabbade. 

 

Brandflyget fortsätter med daglig bevakning 2 gånger per dag av området. 

Rapportering till inre befäl Gästrike räddningstjänst (ordinarie väg).  

 

Markägarna kommer även att få tillgång till slangar och annat material som 

behövs för eftersläckningen.  

 

De olika skogsbolagen har fått olika ansvarsområden. Holmen ansvarar för 

Nötberget, Mellanskog för Enskogen och Sveaskog för Ängra. 

 

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att 

vistas inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun. Förbudet 

gäller tills vidare och har fattats för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande 

lika farligt som under branden att vistas i brandområdet. 

 

Allemansrätten gäller inte i det område som avses. 

 

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför 

uppgifter inom området, eller uppdragstagare som utför uppgifter åt någon 

statlig eller kommunal myndighet inom området. 

 

Förbudet gäller vidare inte boende, fastighetsägare och övriga 

rättighetshavare inom området eller uppdragstagare som vistas där för deras 

räkning. 
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Den som vistas inom området i syfte att utföra skogs- och markarbeten eller 

bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt samråda med 

länsstyrelsen före tillträde till området. 

 

Beslutet om beträdandeförbund gäller från och med torsdagen den 9 augusti 

kl. 16.00. 

 

Utvärdering av insatserna kommer att ske. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) tackar Länsstyrelsens 

representanter för deras insatser i vår kommun. Kommunstyrelsens 

ordförande riktar också ett tack till räddningschef Peter Nystedt med 

personal, övriga anställda i kommunen samt alla övriga inblandade för deras 

insatser i samband med branden. 

 

Biträdande kommunchef Mikael Björk  informerar om att mycket arbete 

återstår för kommunens anställda inom bl a områdena information, juridik, 

ekonomi och administration. Kostnader som kan kopplas till branden ska 

kommunen få täckning för. 

 

HR-enheten tillsammans med företagshälsovården arbetar nu också med att 

ta fram olika stödinsatser för alla de som på olika sätt arbetat med branden. 

En del av detta arbete handlar om att inventera vilka som arbetat och vilka 

behov var och en har. En riskbedömning kommer initialt att genomföras på 

central nivå och utifrån denna kommer en handlingsplan att presenteras inom 

kort. 

 

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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§ 137 Dnr 00205/2018  

Rapport från omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden över vilka åtgärder som vidtagits 
för att få budgeten i balans  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får återkomma med sina  

     redovisningar när sifferunderlagen är framtagna.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2018, § 127 att omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden ska vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2018 

rapportera vilka åtgärder de vidtar för att få sina budgetar i balans.   

 

Till dagens sammanträde finns inga sifferunderlag framtagna. Med 

anledning av arbetet kring branden har varken kommunchef eller biträdande 

kommunchef haft möjlighet att se till att material har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 127 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får återkomma 

med sina redovisningar när sifferunderlagen är framtagna.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Jonny Mill (LB) vill ha antecknat till protokollet att det är allvarligt att den 

politiska ledningen inte har valt att agera i det svåra ekonomiska läge som 

kommunen befinner sig i.         

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 138 Dnr 00010/2015  

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för 
kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Under återstoden av mandatperioden ska avtal, andra handlingar och     

    skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av  

    kommunstyrelsens ordförande Lars Molin eller vid förhinder för honom  

   kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård eller av 2:e vice  

   ordförande Markus Evensson. 

 

2. Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av  

     biträdande kommunchef Mikael Björk, av förvaltningschef Lasse Norin,  

     av förvaltningschef Monica Hallquist, av tf förvaltningschef  

     Kenneth Forssell eller av ekonomichef Tom Westerberg.            

Sammanfattning av ärendet 

I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras 

av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 

vem som ska underteckna handlingarna.       

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 1 augusti 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, De utsedda, ekonomienheten 
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§ 139 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande, 
kommunstyrelsens investeringsutrymme och 
kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Redovisningen per 7 augusti 2018 godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen från 2008 ska redovisning av kontot 

kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur 

kontot. 

 

Summa kvarstående medel till kommunstyrelsens förfogande  

870 000 kronor (1 900 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme  

1 500 000 kronor (3 000 000 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens utvecklingsreserv  

- 282 000  kronor  (4 000 000 kronor budgeterat)  

Beslutsunderlag 

Redovisning beslut tagna till och med 7 augusti 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten  
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§ 140 Dnr 00486/2017  

Chatt-funktion på kommunens hemsida 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunen inför på försök en chattfunktion på hemsidan ljusdal.se  

       under förutsättning att den går att samordna med den nya  

       telefonilösningen. 

 

2. Återkoppling ska ske första kvartalet 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Att chatta betyder att skriva till varandra online, vilket påminner om att sitta 

och prata. Det som skrivs kan läsas med en liten fördröjning på upp till ett 

fåtal sekunder och går att jämföra med meddelandefunktionen (messenger) 

på Facebook.  

 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att utreda en chattfunktion kopplad till kommunens hemsida. 

Kommunen har för närvarande ingen chattlösning och har heller inte haft 

någon nämnvärd efterfrågan på sådan från allmänheten. 

 

Nuvarande hemsida ljusdal.se har ansetts motsvara de flesta krav med 

möjlighet till bland annat synpunkter, klagomål och frågor. På senare tid har 

frågedelen anpassats med tydligare ”matchning” av FAQ (frågor och svar) 

högt upp på förstasidan liksom en tydlig hänvisning till olika former av 

möjligheter för invånarna att påverka kommunen. 

 

Att ljusdal.se ger besökaren viktig information har Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, uppmärksammat i test och Ljusdals kommun har då varit 

bäst i Sverige (etta 2016 och tvåa 2017) med att ge svar på 250-talet frågor 

om förväntat innehåll hos en kommun.  

 

Den nya telefonilösning som kommunen har infört i sina verksamheter under 

maj 2018 verkar ge möjlighet till ytterligare en kundservice i form chatt på 

hemsidan ljusdal.se. Detta utan nämnvärda extra kostnader vilket är viktigt i 

spartider. Om så är fallet och organisationen kring nyordningen fastställs 

föreslås att den av demokratiberedningen efterfrågade chattfunktionen införs.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 72 

Kommunledningskontorets skrivelse 18 maj 2018 

Demokratiberedningens protokoll 13 november 2017, § 94 

Förslag om chattfunktion 13 november 2017 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunledningskontoret för verkställande 

KLK balanslista 
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§ 141 Dnr 00523/2016  

Kommunen och möjlighet till Webb - TV 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. I nuläget utreds inte utökad produktion av webb-tv.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt möte den 30 

januari 2017, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda möjligheter till att producera webb-tv. 

 

Kommunen har för närvarande egna sändningar av webb-tv från 

kommunfullmäktige. Ett annat någorlunda färskt exempel på webb-tv är en 

föreläsning i Ljusdalssalen som filmats för uppspelning i efterhand. 

 

En mer omfattande produktion med till exempel fler direktsändningar kräver 

dock vissa investeringar men framför allt omfattande arbete. Dessutom 

måste juridiska aspekter gällande personuppgifter beaktas. 

 

I ett läge när kommunen står inför besparingsbehov föreslås därför att frågan 

om vidare utredning av utökad produktion av webb-tv får anstå.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 73 

Kommunledningskontorets skrivelse 18 maj 2018 

Demokratiberedningens protokoll 30 januari 2017, § 43 

Skrivelse från informationschefen 14 december 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 142 Dnr 00531/2017  

Begäran från Rådet för funktionshinderfrågor om 
utökad budget för perioden 1 oktober 2016 till 31 
december 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Årsarvodet till ordförande i rådet för funktionshinderfrågor hanteras inom   

     befintlig budgetram för kommunledningskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016, § 194 om en tillfällig 

förändring av kommunens ersättningar till årsarvoderade förtroendevald. 

Beslutet innebär att ett årsarvode om 1,75 procent av riksdagsarvodet införs 

för ordförande i rådet för funktionshinderfrågor respektive kommunala 

pensionärsrådet och att förändringen gäller under perioden 1 oktober 2016 

till 31 december 2018.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 74 

Kommunledningskontorets skrivelse 20 december 2017 

Begäran om utökad budget till rådet för funktionshinderfrågor 4 december 

2017 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 december 2016, § 194 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Ekonomienheten  

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

14(49) 

Datum 

2018-08-09 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 00532/2009  

Detaljplan för Stene 6:24 i Järvsö "Kulthammar" - 
förslag om avslutande 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kontraktet med den berörda fastighetsägaren förnyas inte. 

 

2. Detaljplan för Stene 6:24 i Järvsö Kulthammar avslutas.    

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren inkom med ansökan om planläggning för bland annat 20 

nya villatomter på fastigheten Stene 6:24 under 2009. Planberedningen gav 

dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag 

till detaljplan 2010-09-16 § 9, med villkoret att exploateringsgraden skulle 

minskas utifrån den inkomna ansökan. Då fastighetsägaren inte gick med på 

detta villkor föreslog Samhällsutvecklingsutskottet, Kommunstyrelsen att 

planläggning ej skulle beviljas 2011-02-08 § 2. Kommunstyrelsen 

återremitterade ärendet till Samhällsutvecklings-utskottet 2011-03-03 § 66.  

 

Fastighetsägaren inkom med en ny ansökan om planläggning under 2011. 

Ansökan innehöll samma antal fastigheter och var fortfarande i strid med 

översiktsplanen som säger att nybyggnationer i riksintresset för kulturmiljö-

vård skall behandlas restriktivt. Samhällsutvecklingsutskottet föreslog 

kommunstyrelsen att avslå den förnyade planansökan 2011-09-13, § 131. 

Kommunstyrelsen beslutade att området skulle planläggas 2011-10-06, § 

251. Samhällsutvecklingsutskottet beslutade att förslag till detaljplan skulle 

skickas ut på samråd 2015-02-17, § 33. Syftet med samrådsförslaget var 18-

20 nya parhus. 

 

Under samrådet inkom 44 yttranden, varav 5 utan synpunkter.   

Länsstyrelsen bevakar statens intressen inom detaljplaneläggning. De har 

möjlighet att överpröva kommunens beslut att anta planen, det vill säga de 

kan upphäva antagandebeslutet. Länsstyrelsens beslut kan endast överklagas 

till regeringen.  

 

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande att samrådsförslaget kan komma 

att påverkar flera riksintressen negativt. De nämner riksintresse för 

naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Därtill skriver de att de anser att 
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planläggning av bostäder på jordbruksmark bör behandlas restriktivt samt att 

människors hälsa och säkerhet kan komma att äventyras med anledning av 

att bostäder planläggs så nära en aktiv djurhållning. De skriver att 

planförslaget kan göra påtaglig skada på riksintressen och att Länsstyrelsen 

är beredda att överpröva, dvs. upphäva ett eventuellt antagandebeslut av 

planen.  

 

Under 2018 begärdes fastighetsägarens företag som tecknat planavtalet med 

kommunen i konkurs. Kommunen och fastighetsägaren har således inget 

kontrakt för närvarande och kommunen är inte enligt lag bunden att fortsätta 

planläggningen med fastighetsägaren.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har varit i kontakt med fastighetsägaren 

som vill teckna nytt planavtal med samma förutsättningar som tidigare men i 

nytt företagsnamn. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att kommunen 

inte skall teckna nytt avtal och avbryta pågående planarbete.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 55 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 maj 2018 

Länsstyrelsen yttrande 25 mars 2015 

Utkast till samrådsredogörelse 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidareförmedlan till berörd 

fastighetsägare 
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§ 144 Dnr 00547/2015  

Detaljplan för Storbyn 48:1 "Gröna Lund" i Färila - 
beslut om antagande 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Detaljplan för del av Storbyn 48:1 med flera "Gröna Lund" i Färila antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Storbyn 48:1 

med flera, Gröna Lund i Färila efter beslut av samhällutvecklingsutskottet. 

Planen har varit föremål för granskning under perioden 20 april 2017 till 11 

maj 2017. 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler bostadstyper än enbart radhus på 

fastigheten Storbyn 48:1 samt anpassning av användning gällande 

fastigheterna 28:1 samt 29:1. 

 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Storbyn 42:1, 48:1 och 28:1 ägda av 

Ljusdals kommun samt Storbyn 29:1 som är privatägd. 

 

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. 

 

En detaljerad stabilitetsutredning togs fram under samrådsskedet för att 

klargöra markens lämplighet gällande eventuella risker för ras och skred. 

Utredningen kompletterades efter granskningen. Den slutliga bedömningen 

är att marken lämpar sig för bostäder.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 56 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 maj 2018 

Antagandehandlingar 23 maj 2018 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklings-

utskottets förslag.  
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Propositionsordningar 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 145 Dnr 00099/2017  

Detaljplan för fastigheten Skålbo Öster-Skästra 7:2 - 
beslut om uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får inte planuppdrag att upprätta    

      detaljplanen ”Skålbo Öster-Skästra 7:2”.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 juni 2017, § 88 att ge positivt 

planbesked gällande planläggning av Öster Skästra 7:2 med stöd av 5 

kapitlet plan- och bygglagen. 

 

Intresset för fritidsbostäder i och kring Järvsö är stort och den i Järvsö 

ökande turistnäringen är viktig för Ljusdals kommuns utveckling. Att skapa 

möjlighet att förstärka denna utveckling genom att tillgodose behovet av 

lämpliga områden för nya fritidsbostäder anses av stor vikt. 

 

Även fast området kring Skålbosjön inte direkt behandlas i översiktsplanen 

över Ljusdals kommun (2010) samt i den fördjupade översiktsplanen över 

Järvsö (2014) anses syftet med planläggningen vara huvudsakligen förenlig 

med intentionerna i dessa planer. Planläggningen stämmer även med 

riktlinjen utpekad i LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). I 

LIS-planen påtalas att Skålbosjön, med sin närhet till Järvsö tätort är en 

lättillgänglig sjö med potential för fler fritidsbostäder i sjöns östra del. 

 

Med respekt för tidigare politiskt beslut och ställningstagande så bifaller 

förvaltningen det positiva planbeskedet och föreslår även att den sökande 

kan påbörja en detaljplaneläggning enligt det positiva planbeskedet som 

föreligger. Planstart påbörjas omgående efter planuppdrag, exploatören 

använder konsult för framtagandet. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 12 juni 2018, § 57 att kommun-

styrelsen beslutar att inte ge samhällsutvecklingsförvaltningen planuppdrag 

att upprätta detaljplanen "Skålbo Öster-Skästra 7:2". 
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 57 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 maj 2018 

Planbesked 22 juni 2017 

Yttrande från boende på Sjölandsvägen 28 maj 2018 

Yrkanden 

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

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidareförmedlan till delägarna till 

Öster-Skästra 7:2 
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§ 146 Dnr 00442/2015  

Uppdatering av taxa för miljötillsyn 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslag till uppdatering av bilaga 2.1 till taxa för prövning av tillsyn  

       inom miljöbalkens område antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Dagens taxa är baserad på SKLs förslag och antogs av kommunfullmäktige i 

slutet av 2015, för att börja gälla 1 januari 2016. Miljöenhetens taxa för 

prövning av tillsyn inom miljöbalkens område består av tre delar; Inledande 

bestämmelser, taxebilaga 1.1 och taxebilaga 2.1. Den tredje delen taxebilaga 

2.1 är helt baserad på miljöprövningsförordningen och är i dag inaktuell på 

grund av den stora uppdatering av förordningen som skedde under 2017. 

 

SKL har tagit fram ett nytt förslag till taxebilaga 2.1 som miljöenheten nu 

har anpassat för att passa verksamheten. De anpassningar som skett är 

markerade i förslaget till taxebilaga. 

 

Taxan utgör grunden för att miljöenheten ska kunna ta ut en avgift för 

prövning och tillsyn.  

 

Avgiften utgår från principen att förorenaren ska betala (polluter pays 

principle) som ingår i Rio-dokumentet och EU:s Rom-fördrag. Riksdagen 

har utifrån denna princip haft som utgångspunkt att myndigheternas 

prövning och tillsyn ska vara avgiftsfinansierad. I miljöbalken 27 kap 1§ 

finns rätten att ta ut avgifter för tillsyn och prövning angiven. 

 

Beslut om fastställandet av taxan inklusive uppdatering av taxan kan endast 

fattas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 59 

Myndighetsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 51 

Förslag Taxebilaga 2 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 147 Dnr 00103/2017  

Byte av mark med Branta AB inför etablering av hållbar 
fiskodling på fastigheten Ljusdals-Vik 3:13 (Bränta) 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun genomför markbyte med Branta AB och  

      Lars Wallberg enligt framtaget avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Branta AB har i skrivelse framfört att etableringen av fiskodlingen bör ske 

längre ifrån Branta AB´s bergskrossning. Utifrån detta har samtal förts om 

att byta mark med Branta AB samt Lars Wallberg, VD för Branta AB, för att 

få fiskodlingen längre från Branta AB.  

 

De olika områdena har värderats utifrån skogsvärde av dels Anders 

Dahlstrand, Skoglig förvaltare, Ljusdals kommun samt representant för 

Wallberg, Oscar Nilsson, Virkesköpare, Billerud Korsnäs. Deras 

gemensamma ställningstagande har legat till grund för avtal om markbyte.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 61 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2018 

Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering 31 maj 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

SUF balanslista 
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§ 148 Dnr 00069/2018  

Remissyttrande till Bergsstaten gällande under-
sökningstillstånd för mineral inom område Kramsta nr 
100. Godkännande i efterhand 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsutskottets beslut godkänns i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har skickat en remiss gällande undersökningstillstånd för 

mineral inom Kramsta nr 100. Ansökan avser Vanadin, Titan och Järn. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har skrivit ett yttrande. 

 

Yttrande 

 

Ljusdals kommun anser att det är direkt olämpligt med mineralbrytning inom 

föreslaget område. En framtida brytning påverkar riksintresset för friluftsliv 

och utpekade naturvårdsområden med särskilt värdefull natur. Vidare kan 

brytningen komma att påverka landskapsbilden och begränsa turistnäringens 

expansion och kommunens och Järvsös attraktionskraft.  

 

Det tilltänkta området, för undersökningstillstånd, behandlas i den 

kommuntäckande och den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Området 

ligger även inom planområdet för nu pågående arbete med den fördjupade 

översiktsplanen för Öjeberget och detaljplan över Kramsta hällar. 

Området ligger inom riksintresse för friluftsliv avseende Ljusnans dalgång 

områdesnr FX 02, enligt 3 kap. 6 § MB 

 

I den kommuntäckande översiktsplanen står att riksintresse för friluftsliv ska 

ses som resurs för kommunens egen utveckling. Kommunen ska i planering, 

tillståndsgivning och verksamhet skydda områden med höga rekreations-

värden. Kommunen anser att det är angeläget att den värdefulla och relativt 

orörda miljön bevaras och skyddas, samtidigt som friluftsliv, turism och 

lokalt näringsliv tillåts utvecklas. 

 

I den fördjupade översiktsplanen står att landskapsbilden i Ljusnans dalgång 

har ett stort värde och är viktig för orten. Vid större avverkningar, 
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exploateringar och andra åtgärder ska stor hänsyn tas till natur- och 

kulturmiljön i Ljusnans dalgång och området skyddas från förvanskning. 

Undersökningsområdet berör flera utpekade naturområden med som särskilt 

värdefull natur i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram, rapport 

1997:12.  

 

Bland de områden som påverkas ligger nr 184, Öjeberget Kramstatjärn, som 

värderas högt för friluftsliv, botanik och zoologi. I naturvårdsprogrammet 

står att skogsbruk på Öjeberget-Gruvberget bör bedrivas med särskild 

hänsyn till friluftsliv och landskapsbild. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 12 juni 2018, § att skicka 

remissyttrandet till Bergsstaten. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för 

godkännande i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 maj 2018 

Remiss från Bergsstaten 18 maj 2018 

Yrkanden 

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

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 149 Dnr 00202/2017  

Förslag med anledning av skrivelse från 
kommunstyrelsens ordförande om en utredning av 
Ljusdals Ridhus 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget till investering i ridhusanläggningen med 3 700 000 kronor  

     bifalles. 

 

2. Pengar tas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme 2018, 2019 och  

     2020 för ombyggnad och renovering.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten, fastighetsenheten och Ljusdals Ridklubb, är överens om att 

ridhuset måste renoveras. Kostnaden för infrastruktur finns med i kalkylen 

för ett nytt ridhus med samma förutsättningar som befintligt. Angående 

driftkostnader i båda alternativen, det vill säga periodiskt underhåll (PU), är 

skillnaden i driftskostnad försumbar. Gällande kapitalkostnaden i de två 

alternativen skulle ett nytt ridhus vara avsevärt dyrare, enligt extern konsult. 

 

Den verksamhet som bedrivs skulle vid en upprustning fungera bra på den 

plats där ridhusanläggningen finns idag, något som också Ljusdals Ridklubb 

anser. 

 

Om de föreslagna åtgärderna genomförs finns ingen orsak att satsa 41,7 

miljoner kronor på en flytt, då PU ändå ses vara oförändrat över tid.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 67 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 juni 2018 

Skrivelse från Ridklubben 29 april 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 214 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C) och 

Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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Ärendet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen. 

 

Ekonomichef Tom Westerberg föreslår att pengar tas ur kommunstyrelsens 

investeringsutrymme 2018, 2019 och 2020 för ombyggnad och renovering.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om 

investering i ridhusanläggningen med 3 700 000 kronor. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att pengarna tas ur 

kommunstyrelsens investeringsutrymme 2018, 2019 och 2020 för 

ombyggnad och renovering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

SUF balanslista 
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§ 150 Dnr 00005/2018  

Information om gestaltning av Östernäs 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Vd för AB Ljusdalshem Richard Brännström, arkitekt Hanna Gäfvert och 

arkitekt Joakim Östberg presenterar ett utkast till visionsskiss för 

Östernäsområdets framtida utveckling. 

 

Förutsättningar 

 

 Demensboende samt förskola planeras att förläggas på Östernäs. 

 Flytt av timmeromlastning 

 Föroreningsstatus samt bidragsansökan för sanering. 

 Uppdrag finns att ändra detaljplanen för den västra delen av Östernäs 

till att innefatta 

 Bostäder 

 Centrumändamål 

 Skola 

 Omsorg 

 

Målbild mångfald 

 

För att kunna nå målbilden för Östernäs, ett område som kommer att 

utvecklas under en lång tid, krävs en genomtänkt strategi frö 

utvecklingsarbetet. Vilka verktyg har vi? 

 

Strategier i stadsplaneringen: 

 Idéprogram 

 Kvalitetsprogram för arkitektur och stadsbyggande 

 Marktilldelningsstrategi 

 Markindelning som främjar etappvis utveckling 

 Materialvalsstrategi 

 Grönstrukturprogram etc 
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En översikt presenteras. I visionsskissen planeras för fyra kvarter: 

 

 Inom kvarter 1 föreslås en koncentration av bostäder i direkt närhet 

till planerad förskola. 

 Inom kvarter 2 planeras ett stort demensboende. Byggnaden planeras 

i två etapper och har en stor och lågbyggd utbredning. Byggnaden 

upptar stora delar av kvarter två. För att knyta ihop detta kvarter med 

kvarter ett och tre behövs byggnadshöjd så förslagsvis byggs även 

bostäder eller kontor inom kvarter två. 

 Inom kvarter tre förläggs kedjehus för en till två familjer i en 

varierande struktur med träarkitektur i fokus. 

 Kvarter fyra föreslås vända sig mot den befintliga småindustri som 

finns angränsande i öster.  

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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§ 151 Dnr 00230/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- 
och familjeomsorgen första kvartalet 2018 

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 första kvartalet 2018. 

 

Av rapporteringen framgår att det finns fyra gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Alla fyra besluten gäller 

bistånd med kontaktfamilj. I ett fall har den tilltänkta kontaktfamiljen tackat 

nej till uppdraget medan det i de andra tre fallen inte har funnits någon 

kontaktfamilj att tillgå. Rapport om detta är skickat till Inspektionen för vård 

och omsorg.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 80 

Omsorgsnämndens protokoll 25 april 2018, § 63 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 152 Dnr 00277/2018  

Ansökan om bidrag till Wild Kids Järvsö 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Destination Järvsö beviljas bidrag med 400 000 kronor. 

 

2. Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.          

Sammanfattning av ärendet 

Destination Järvsö ansöker om 400 000 kronor i kommunalt bidrag för att 

täcka kostnader för boende, mat och snickare under inspelningen av 2018 års 

Wild Kids i Järvsö.      

 

Maria Rosén från Destination Järvsö informerar om Wild Kids Järvsö. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 2 augusti 2018 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Lars 

Björkman (KD) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 

kommunledningskontorets förslag. 

 

Jonny Mill (LB): Avslag till kommunledningskontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de båda yrkandena 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Kennet Hedmans med fleras 

yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Kennet Hedmans m fl yrkande, Nej röst för bifall till 

Jonny Mills yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 

beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag. 

 

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

(C), Harald Noréus (L), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), 

Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Stina Bolin (S), Iréne Jonsson (S) 

och Kristoffer Hansson (MP) röstar Ja. 

 

Jonny Mill (MP) röstar Nej. 

 

Lars Idon Andersson (SD) och Michael Michaelsen (SD) avstår från att 

rösta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Destination Järvsö 

Ekonomienheten  
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§ 153 Dnr 00543/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av 
konstpolicy inom Ljusdals kommun. Svar 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

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

instiftande av konstpolicy inom Ljusdals kommun. 

 

I motionen skriver han att för att möjliggöra för lokala konstnärer och 

konsthantverkare att synas och medverka med utsmyckning i kommunala 

(offentliga) byggnader bör en konstpolicy upprättas. Inom denna policy bör 

40 procent av inköpt konst komma ifrån lokala konstnärer/utövare. 

 

Kommunen och helägda bolag ska avsätta en procent av byggkostnaden för 

konstnärlig utsmyckning och gestaltning när man bygger nytt, bygger till 

eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, 

parker och trafikplatser. Konstpolicyn bör också omfattas av enprocentregeln 

likaledes bidraget på 100 000 kronor som kulturenheten erhåller varje år från 

kommunen. 

 

Motionären anser också att en speciell utställningsplats bör inrättas på 

museet för lokal konst från såväl avlidna konstnärer och även från numera 

verksamma konstnärer. 

 

Motionären yrkar på att en konstpolicy införs i Ljusdals kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 8 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen 

för yttrande. 
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Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att lokala konstnärer 

och konsthantverkare idag anlitas till merparten av kommunens offentliga 

utsmyckningsuppdrag samt är representerade i ca 85 procent av kommunens 

konstinnehav. Kommunen samarbetar med lokala utställare och konstnärer 

samt erbjuder utställningar i de egna lokalerna. Huvuddragen i motionens 

syfte är därmed redan uppnådda. 

 

Vidare skriver förvaltningen att man delar motionärens uppfattning att 

kommunens konstverksamhet skall medverka till att lokala konstnärer synas 

och kommer ifråga när det gäller utsmyckningsuppdrag och andra inköp av 

konst.  

 

När Ljusdals kommun köper in offentlig konst kan projektet ske på olika 

sätt.  Först sker alltid ett samråd med de som i första hand nyttjar platsen där 

konsten ska placeras sedan eftersöks det bästa konstnärskapet för uppdraget. 

Vid upphandling av offentlig konst har kommunen att rätta sig efter LOU- 

Lagen om offentlig upphandling samt de rekommendationer som KRO - 

Konstnärernas Riksorganisation tagit fram. 

 

Större utsmyckningsuppdrag skall ske genom en utannonserad 

projekttävling. I en projekttävling väljer en jury ut konstnärskap och 

konstnärerna deltar anonymt och får inte särskiljas varken geografiskt, 

könsmässigt eller på något annat sätt. Vid mindre uppdrag skall flera 

konstnärskap beaktas utifrån den plats som skall gestaltas och endast under 

mycket speciella förhållanden får ett uppdrag ges till en särskild utvald 

konstnär. Under senare år har dock uppdraget vid åtta av de tio senaste 

konstnärliga utsmyckningarna i kommunen gått till en konstnär i området. 

Ljusdals kommun gynnar de lokala konstnärerna på deras egna meriter. 

 

I ett rikt konstliv har de lokala gallerierna en viktig plats. De möjliggör att 

konstnärer får visa och försälja sina verk och bjuder in konstnärskap som 

kanske inte finns att tillgå på orten.  Både besökare och konstutövare gynnas 

genom inspiration, nätverkande och kompetenshöjande aktiviteter. Idag 

köper kommunen merparten av så kallade lösa verk från de olika 

utställningar som arrangeras runt om i kommunen. En del verk köps också 

direkt ifrån de lokala konstnärerna. Samarbete sker också med kulturenheten 

kring konstnärssamtal och workshops arrangeras tillsammans med 

Slottehubben. 

 

Kommunens konstinnehav består idag till ca 85 procent av verk av lokal 

karaktär och övervägande delen består av traditionellt måleri ofta av 

landskap. Samlingarna tillgängliggörs sedan hösten 2017 kontinuerligt på 

den nya utställningsytan i kommunhuset. Här visas också andra utställningar 
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av samtidskonst med lokal anknytning. I biblioteket finns ytterligare 

utställningsmöjligheter för kommunens konstutövare.  Önskemål om 

utställningar i museets lokaler kan inte regleras i en kommunal konstpolicy 

utan får adresseras direkt till den fristående stiftelsen. 

 

Området konst ingår i den kulturstrategi som håller på att tas fram av 

förvaltningen och i samband med den har också diskussioner kring en 

konstpolicy påbörjats med de lokala konstaktörerna. Här lutar dock  

önskemålen mer, förutom ökade resurser för konstinköp, åt att införliva en 

högre ambitionsnivå att bredda innehavet vad gäller konstuttryck och om 

tidpunkter för konstnärers deltagande i byggprocessen.        

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lars G Eriksson 

(SD) i sin motion tar upp frågan om lokala konstnärer och konsthantverkares 

medverkan i utsmyckning av kommunala byggnader. Idag anlitas konstnärer 

till merparten av kommunens offentliga utsmyckningar. Det vill säga mer än 

vad motionären för fram som förslag. Vidare pågår en framtagning av en 

konststrategi som kommer att omfatta det som kan ingå i en konstpolicy. 

Kommunen följer enprocentregeln vid utsmyckning. Med det anses 

motionen vara besvarad.    

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 68 

Förslag till beslut 21 maj 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 30 april 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 8 

Motion 21 december 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 154 Dnr 00303/2014  

Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell 
(V) gällande bandy och ungdomsbostäder. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motioner skriver de: 

 

”Vänsterpartiet var för att bygga en bandyhall på Östernäs. Den frågan är för 

närvarande inaktuell och det finns ingen som för närvarande driver frågan 

om en modern och hållbar arena för bandyn i Ljusdal. 

 

Vi vill att bandyn ska ges de bästa förutsättningarna för att bedriva sin 

verksamhet, för flickor och pojkar, för kvinnor och för män.  

 

Om bandyn ska kunna konkurrera med övriga elitklubbar, krävs så bra 

förutsättningar som möjligt. 

 

Vi vet samtidigt att Ljusdal är i stort behov av bostäder, där bostäder för 

unga borde vara prioriterat. 

 

Med hänvisning till detta vill vi: 

 

Att kommunen, en gång för alla, utreder förutsättningarna för att bygga in 

IP. 

 

Att kommunen utreder kostnaden för flytt av IP ner på Östernäs. 

Att kommunen utreder möjligheten att på nuvarande IP bygga bostäder och 

då främst bostäder för unga.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 147 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande.  

 

Kommunchefen har i sin tur skickat den till samhällsutvecklings-

förvaltningen.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande 

skriver förvaltningen att kommunstyrelsen den 3 november 2011, § 300 

beslutade att det inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på Idrottsparken, 

då underlagen till sökt förhandsbesked för bygglov visar att de närboende 

och den nära omgivningen kommer att påverkas i stor utsträckning. 

 

När det gäller förslaget om en flytt av bandyplanen till Östernäs (med 

hallbyggnad alternativt taköverbyggnad) bedömer samhällsutvecklings-

förvaltningen i dagsläget detta som orealistiskt, främst utifrån det faktum att 

långtgående planer för närvarande finns inom köpingsutvecklingsprocessen 

(KUP) för annan typ av exploatering av detta område. 

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att för Östernäs 

utbyggnad arbetas med olika tänkbara alternativ till bebyggelse som 

bostäder, demensboende och förskola. Kommunstyrelsen har beslutat att det 

inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på IP beroende på hur bland annat 

de närboende skulle komma att påverkas.  Bandy är sedan mycket lång tid en 

sport som är väl förankrad bland invånarna och behovet av en inomhushall är 

känt, men motionärernas förslag skulle ta stora utredningsresurser i anspråk 

samtidigt som det skulle påverka andra projekt utan att långsiktigt  lösa 

frågan om en inomhushall. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 75 

Förslag till beslut 21 maj 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 maj 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 147 

Motion om bandy och ungdomsbostäder 4 september 2014 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 155 Dnr 00409/2017  

Motion från Markus Evensson (S) m fl gällande fri 
kollektivtrafik till barn och ungdomar. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) med flera har lämnat en motion gällande fri 

kollektivtrafik. 

 

Motionärerna skriver: 

"Idag har flera kommuner infört fri kollektivtrafik för sina barn och 

ungdomar. Det har lett till att resandet inom dessa kommuner har ökat rejält, 

vilket vi ser som något väldigt positivt för dessa barn och ungdomar. 

 

Att erbjuda fri kollektivtrafik är en folkhälsofråga. Det leder till att barn och 

ungdomar har möjlighet att delta i aktiviteter i högre utsträckning. Att öka 

tillgängligheten för alla våra barn och ungdomar som bor i kommunen och 

dessutom kostnadsfritt gör också kommunen till en än mer attraktiv kommun 

för dess invånare. 

 

Vi ser med fördel fram emot en jämförelse mellan de kommuner som inför 

detta och att vi politiker får ett smörgåsbord att plocka det bästa av det som 

finns. Det är, om möjligt, det enda som är positivt när man är tvåa på bollen. 

Därför vill vi att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda gratis 

kollektivtrafik för våra barn och ungdomar”. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 122 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen 

och till utvecklingschefen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:  
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”I Ljusdals kommun finns ett stort utbud av fritids-, kulturverksamheter/ 

aktiviteter som stärker och bidrar till ungas utveckling och hälsa. Dessa 

mötesplatser motverkar utanförskap och ger möjligheter till delaktighet och 

inkludering. 

 

Dessvärre tvingas många avstå från deltagande på grund av avstånd, 

möjligheten till att blir skjutsad och i många fall av ekonomiska skäl. Fri 

kollektivtrafik, alla dagar dygnet runt, för unga i kommunen, skulle ge fler 

möjlighet att kunna delta och ta sig till (och från) olika verksamheter, 

mötesplatser m.m.   

 

Det flesta kommuner i Hälsingland samt i Jämtland-Härjedalens län har idag 

fria kollektiva resor för unga. Det skiljer dock något i ålderskategorierna 

kommunerna emellan, vilka kollektiva resor som innefattas i de så kallade 

ungdomskorten.  

 

Förvaltningen ger förslag på resor som skulle kunna innefattas i ett 

ungdomskort och gör jämförelser med andra kommuner. 

 

Utvecklingschefen skriver: 

”Regeringen har föreslagit införande av ett ekonomiskt stöd som skall 

möjliggöra avgiftsfria resor för ungdomar under sommarlovet. 

Förutsättningarna för detta har nu presenterats. 

Utifrån de olika slags biljettyper som erbjuds av kollektivtrafikmyndigheten, 

X-Trafik, kan fria resor utformas på olika sätt där kommunens 

nettokostnader varierar kraftigt. Utöver kostnaden för biljetter krävs även att 

kommunen administrerar korthantering och registerhållning. 

 

Frågan om fria resor för ungdomar har tidigare varit aktuell på lokal nivå. 

Den främsta anledningen att detta inte införts kan anses ha sin grund i det 

relativt begränsade utbud kollektivtrafiken erbjuder om man ser till 

linjetrafikens geografiska omfattning i hela kommunen, och vilka tider och 

dagar man kan resa. Kollektivtrafiken är i första hand utformad för att 

möjliggöra studie- och arbetsresor.  

 

Enkelt uttryckt skulle kommunen vid ett sådant tillköp få en kostnad för att 

ge ungdomar fri åtkomst till vad som kan anses vara relativt begränsade 

resmöjligheter utöver skolresor, där berättigade ungdomar naturligtvis har 

fria resor i dagsläget. 

 

Region Gävleborg har tidigare gjort en utredning som visar på kostnader för 

respektive kommun för att ge möjlighet till fria resor inom hela länet för 
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ungdomar 7-19 år. I detta exempel skulle merkostnaden för Ljusdals 

kommun uppgå till ca 3 Mkr årligen.  

Denna kostnadsnivå förutsätter att samtliga kommuner i länet inför detta. 

Om endast Ljusdals kommun väljer ett sådant tillköp uppstår enligt Region 

Gävleborg inte de "stordriftsfördelar" X-Trafik räknat med, varför 

kommunens merkostnad blir avsevärt högre. Frågan är alltså direkt avhängig 

hur övriga kommuner inom regionen gör i detta avseende.  

 

Utvecklingschefen gör en jämförelse med andra kommuner och anger 

förutsättningar.           

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 

många kommuner som har infört fri kollektivtrafik för unga. Ljusdals 

kommun behöver vara attraktiv för hela familjer att bo och leva i.  I och med 

att många kommuner ser fördelar för de unga med fri kollektivtrafik bör 

även Ljusdals kommun utreda förutsättningarna och mot den bakgrunden 

föreslås att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 76 

Förslag till beslut 21 maj 2018 

Kommunledningskontorets yttrande 16 mars 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017, § 122 

Motion om fri kollektivtrafik 21 september 2017 

Yrkanden 

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

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 156 Dnr 00055/2018  

Motion från Leif Hansen (-) gällande att kommunens 
energifrågor bör drivas i förvaltningsform. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han 

yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att fortsätta driva 

energifrågorna i förvaltningsform. 

 

Motionären skriver att Ljusdals Energi AB och AB Ljusdalshem med 

tillhörande underbolag bildades för ett antal år sedan. Huvudsyftet med 

bolagiseringarna var att effektivisera verksamheterna. Ljusdals Energi har nu 

bevisat raka motsatsen med byggnationen på Östernäs, och det finns ingen 

som helst anledning kvar att fortsätta driva Ljusdals Energi i bolagsform. 

 

Om ett av kommunen ägt aktiebolag fattar beslut, menar motionären, 

försvinner besvärsrätten. Invånarna i kommunen kan inte överklaga ett beslut 

som fattats i en bolagsstyrelse. Demokratin urholkas på ett icke acceptabelt 

sätt. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 12 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredningen. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att utifrån gällande lagstiftning, 

Ellagen, får inte samma juridiska person bedriva, elhandel, elproduktion eller 

elnät. Därmed kan inte dessa energifrågor bedrivas i förvaltningsform. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ellagen 

förbjuder att elhandel, elproduktion eller elnät bedrivs av samma juridiska 

person. Av den anledningen kan dessa energiverksamheter inte drivas i 

förvaltningsform.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 77 

Förslag till beslut 21 maj 2018 

Kommunchefens yttrande 4 maj 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 12 

Motion 29 januari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 157 Dnr 00387/2017  

Medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens museums 
tidigare lokaler. Svar 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens tidigare lokaler har lämnats 

till kommunfullmäktige. Förslagsställaren anser att Ljusdalsbygdens 

museum ska vara kvar i byggnaden på fastigheten Prästgården 1:29. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 115 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. 

 

I sitt yttrande skriver förvaltningen: Fastighetsenheten har tagit emot 

uppsägning av hyresavtalet den 8 juni 2017. Enheten kan i egenskap av 

hyresvärd endast konstatera att hyresgästen har för avsikt att flytta från 

lokalerna och att övriga förslag i skrivelsen är riktade till annan part.  

                  

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 

Ljusdalsbygdens museum har sagt upp sitt hyresavtal den 8 juni 2017 och 

med det meddelat kommunen att de har för avsikt att flytta föreslås att 

medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 69 

Förslag till beslut 18 maj 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 22 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017, § 115 

Medborgarförslag 7 september 2017 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 158 Dnr 00537/2017  

Medborgarförslag gällande springvänligt underlag 
längs gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

springvänligt underlag längs gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal. 

Då skulle man kunna kombinera att ha barn cyklandes bredvid när man själv 

springer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 10 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.  

 

I sitt yttrande skriver förvaltningen att kommunen har springvänliga slingor 

både i Måga och vid Slotte med elljus och mjukt underlag. Det är fullt 

förståeligt att detta även önskas runt Kyrksjön då det är en populär 

motionsslinga och asfaltytor kan vara slitsamt för kroppen.   

 

Kommunens budget är dock begränsad både vad gäller investering och 

underhåll. Förvaltningen föreslår därför ett avslag på medborgarförslaget 

med hänvisning till att mjuka motionsspår redan finns i kommunal regi.     

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det i kommunen 

redan finns springvänliga slingor i Måga och vid Slotte med elljusspår och 

mjukt underlag. Kommunen är en helhet och medlen måste fördelas så att så 

många olika behov som möjligt blir tillgodosedda. Mot den bakgrunden 

föreslås att medborgarförslaget avslås.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 70 

Förslag till beslut 21 maj 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 april 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 10 

Medborgarförslag 18 december 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren  
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§ 159 Dnr 00021/2018  

Medborgarförslag om att återinföra tryckta 
telefonkataloger i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att återinföra 

tryckta telefonkataloger i Ljusdals kommun. Förslagsställaren vill att det 

samlas in uppgifter på de flesta som har mobiltelefon plus de som fort-

farande har vanligt fast telefon och att det trycks upp telefonkataloger. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 13 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till informationsenheten för 

yttrande. 

 

Informationschefen föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt yttrande 

skriver han att efterfrågan på analoga telefonkataloger idag är mycket liten 

och att samla in uppgifter för och trycka sådana inte ryms inom den 

kommunala kompetensen.   

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det inte är en 

kommuns uppgift att samla in underlag för att trycka och distribuera en 

telefonkatalog. Behovet av en sådan bedöms också som mycket litet.  Även 

om förslagsställaren för fram ett förslag som säkert har relevans för flera är 

det inte möjligt för kommunen att genomföra det och medborgarförslaget 

föreslås därför avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 78 

Förslag till beslut 18 maj 2018 

Kommunledningskontorets yttrande 18 april 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 13 

Medborgarförslag 17 januari 2018 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren  
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§ 160 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 9 augusti 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 57-77 från 

kommunledningskontoret och nr 64-105 från samhällsutvecklingsförvalt-

ningen.  

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.           

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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§ 161 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 9 augusti 
2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

 Jämställdhetsberedningen 18 april 2018 

 Demokratiberedningen 23 april 2018 

 Minnesanteckningar regionalt kommunsamråd 4 maj 2018 

 Kommunala pensionärsrådet 8 maj 2018 

 Ljusdals Energiföretag AB m fl 9 maj 2018 

 Inlandskommunerna ekonomisk förening 16 maj 2018 

 Hälsingerådet 16 maj 2018 

 Demokratiberedningen 21 maj 2018 

 AB Ljusdalshem 30 maj 2018 

 Atlantbanan 31 maj 2018 

 Samordningsförbund Gävleborg- styrelsemöte 1 juni 2018 

 Jämställdhetsberedningen 5 juni 2018 

 AB Ljusdalshem 20 juni 2018              

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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