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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0007/14
§ 111

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Fasta punkter införs under ärendet Information från kommunchefen gällande kommande
dagordningar för kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Östernäs, centrum, Gamla stan
Timmeromlastning
Inköp Gävleborg
Hälsingerådet
Mellankommunalt samarbete
Bolag och stiftelse
Arbetsmarknadsfrågor
Personalfrågor

Sammanfattning
Kommunchefen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att föreslå fasta punkter under ärende
Information från kommunchefen gällande kommande dagordningar till kommunstyrelsen.
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att det är rimligt att införa fasta punkter även om
det sannolikt inte kommer att finnas ny information tillgänglig för varje punkt vid respektive
sammanträde. Lämpliga punkter kunde vara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Östernäs, centrum, Gamla stan
Timmeromlastning
Inköp Gävleborg
Hälsingerådet
HR-samarbete
Bolag och stiftelse
Arbetsmarknadsfrågor
Personalfrågor

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 29 april 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0007/14
§ 111 forts.

Information från kommunchefen
Yrkanden
Lars Molin (M): Mellankommunalt samarbete ska vara en fast punkt istället för HRsamarbete.
Kommunchefen informerar om:
•

Östernäs, centrum, Gamla stan

Samråd med AB Ljusdalshem hölls 7 maj 2014. Gamla stan var en av punkterna
på dagordningen. Gamla stan måste ses i helheten och bolagets planerade
nybyggnation måste anpassas till byggnaderna i området.
Kommunchefen har ingen mer information att delge kommunstyrelsen om
handelsområde Östernäs.
•

Timmeromlastning

Positiva nyheter. Regionen har beslutat gå in med bidrag för förstudien gällande
Böle. Regionen tar halva kostnaden för förstudien. Resterande del delas mellan
kommunen och de fyra bolagen, ca 100 000 kronor var. I förstudien ingår att
jämföra Böle med Kläppa.
•

Inköp Gävleborg

Varit en del frågor på den senaste tiden. VD var med på ett möte i Ljusdal den 7
maj, kommunens och Inköp Gävleborgs arbetssätt diskuterades. Hädanefter
kommer den lokala resurs som Regionen har i Ljusdal att integreras i det
kommunala inköpssystemet och användas på ett bättre sätt.
•

Hälsingerådet. På nästa möte kommer HR-frågan upp, turism, IT-frågan,
avfallsfrågan.

•

Mellankommunalt samarbete. Den 9 maj är det ett avslutande möte i Gävle
i denna fråga.

•

Bolagen. Ägarsamråd hölls med AB Ljusdalshem 7 maj och den 4 juni
sker ägarsamråd med energibolagen.
Slutdiskussion med några kandidater till VD-posten på Närljus pågår.
Beräknas vara klart inom en månad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0007/14
§ 111 forts.

Information från kommunchefen
•

Arbetsmarknadsfrågor. Den 7 maj var det arbetsmarknadsråd.

•

Personalfrågor. Sjukfrånvaron i kommunen ökar. Varje nämnd och
förvaltning har i uppdrag att hitta åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

•

Övrig information:
Vår danska vänort Assens besöker Ljusdal 20-22/5. Flera av
kommunstyrelsens ledamöter har blivit tilltalade om att delta i besöket.
Kommunchefen har bett förvaltningschefen för samhällsutvecklings
förvaltningen att undersöka förutsättningar och möjligheter för ett eget
lantmäteri i Ljusdal.

Konstgräsplanen. Överläggning hölls förra veckan med fotbollsföreningarna.
Kommunens tjänstemän fick två uppdrag: hitta förslag till lokalisering för planen
samt förslag på hur finansieringen ska gå till.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0014/14
§ 112

Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag från kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen
gällande budgetramar 2015 och ELP 2016-2017 för drift och investering
godkänns.

Sammanfattning
Driftbudgeten har beräknats utifrån enheternas kostnadsnivå för nuvarande
verksamhet, vilket är en högre nivå än tidigare beslutad ELP (ekonomisk
långsiktsplan). Om medel inte tillskjuts betyder detta att besparingsåtgärder måste
vidtas. I förslaget har inte hänsyn tagits till generella kostnadsökningar eftersom
detta ska beräknas centralt i den nya budgetprocessen. Utöver detta finns även ett
antal förslag till utökningar.
Utifrån beslutad ELP har investeringsbudgeten lagts per objekt. Till detta
tillkommer även förslag på ett antal objekt utöver ram.
Driftbudget samhällsutvecklingsförvaltningen
Folkhälsobrå har från Landstinget ett bidrag som för närvarande täcker en
halvtidstjänst. Från och med 2015 är det osäkert om Landstinget fortsätter med
detta bidrag. Om kommunen fortsatt avser att ha en folkhälsostrateg på heltid
behöver medel för detta skjutas till i budget.
De centrala medel som tidigare funnits under verksamhetsstöd är i detta
budgetförslag neddragna till en miniminivå.
För plan och bygg har budgeten för bygglovsintäkter höjts utifrån tidigare års
utfall vilket medför att enhetens budgetram kan sänkas med motsvarande.
Fastighetsenhetens budgetram har i förslaget justerats utifrån beräknad kostnad
för vakanta lokaler.
Verksamheten för parker och lekplatser har en högre kostnadsnivå än beslutad
budgetram. I förslaget har detta justerats för att bättre överensstämma med
nuvarande verksamhet. Från och med 2017 kommer enheten att få det nya
parkområdet vid Östernäs att sköta vilket kommer att medföra ökade kostnader.
På miljöenheten har budgeten för intäkter höjts utifrån tidigare års utfall vilket
medför att enhetens budgetram kan sänkas med motsvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0014/14
§ 112 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen
För räddningstjänsten har den beräknade kostnadsnivån baserats utifrån nuvarande
bemanning med hänsyn taget utifrån det beslut som tidigare tagits om
förändringar i deltidskåren i Ramsjö.
För fritidsgårdar har medel lagts till för lokalkostnader avseende Metro i Järvsö då
skolan inte längre är kvar i den lokalen.
Bidragen för bostadsanpassningsåtgärder har under flera år överstigit tilldelad
budgetram. På grund av detta så har medel nu lagts till för att bättre
överensstämma med tidigare års nivå.
Utöver dessa justeringar som gjorts utifrån nuvarande verksamhet så finns även
ett antal äskanden för utökningar.
Gator och vägar behöver från och med 2017 en utökning för underhållsasfaltering
på grund av att den pågående asfaltsplanen avslutas 2016. För att undvika att
återigen få ett uppdämt behov behövs medel för att underhålla vägarna
regelbundet.
Fritidsenheten har ett behov av att utöka det löpande underhållet av sina
fastigheter mer än vad nuvarande budgetram rymmer. Detta för att kommunens
fritidsanläggningar inte ska hamna i för dåligt skick och på sikt kräva stora
investeringsbehov.
Miljöenheten har från Länsstyrelsen fått besked om att det finns behov av att
utöka kalkningen av våra sjöar. Den del som kommunen då ska stå för är i
nuvarande budgetutrymme för litet för att rymma denna utökning.
Biblioteksverksamheten har under flera år saknat medel för förnyelse av möbler
och inventarier. I avtalet för skolbiblioteken står att det är biblioteksverksamheten
som ska stå för detta. Biblioteket behöver i och med detta en utökning av sin
budgetram.
Fritidsgårdar ser ett behov av att ha öppet under helger främst på lördagkvällar för
att möta det behov som finns hos ungdomarna.
Investeringsbudget samhällsutvecklingsförvaltningen
Utifrån tidigare beslutad ELP har verksamheterna prioriterat sina investeringar
under åren 2015-2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0014/14
§ 112 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen
Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar där förvaltningen har gjort
prioriteringar enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastruktur vid nya Kläppa industriområde
Renovering av aulan på Slottegymnasiet
Byte till energisnål belysning vid idrottsanläggningar
Anslutning av fjärrvärme vid Idrottsparken (IP)
10-års revision av höjdfordon vid räddningstjänsten
Inköp släck-/räddningsbil vid räddningstjänsten
Ombyggnation av Röda gården till skol- och folkbibliotek
Inköp av ny bokbuss
Anläggning av cirkulationsplats i korsningen Hotellgatan/Bjuråkersvägen

Till detta kan nämnas ett antal objekt där prioriteringar saknas på grund av
osäkerhet på kostnadsnivån eller att förslag till beslut väntas komma under 2014.
Dessa är:
•
•
•
•
•

Betongpark vid Östernäs
Ny överfallsdamm eller utrivning vid Kvarndammen
Dränering av vatten vid Östernäs
Vägetapp vid Östernäs för anslutning till Magasinsgatan
Inköp av besluts- och ledningssystem för räddningstjänsten

Sedan finns ett antal om- och tillbyggnationer av fastigheter där omsorgs- och
utbildningsförvaltningen kommer att göra prioriteringar. Dessa är:
•
•
•
•

Nytt gruppboende på Källbacka för äldre med funktionsnedsättning
Tillbyggnad av Färila skola
Om- och tillbyggnad vid förskolan Bofinken
Utbyggnad med mottagningskök vid förskolan Propellern.

Driftbudget KLK
IT-enheten har under de senaste åren haft för låg budgetram i förhållande till sina
verkliga kostnader. På grund av att kommunens IT-användare successivt blivit
fler så innebär det att kostnaderna för enheten har ökat för bland annat servrar,
licenser, konsulter och IT-stöd.
För att enheten ska klara att möta behoven hos förvaltningarna i kommunen
behövs det därför skjutas till medel. För att dessutom möjliggöra ett arbete med

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0014/14
§ 112 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen
stabilisering av kommunens IT-plattform och utbyggnad av infrastruktur behöver
ytterligare medel tillskjutas.
Övriga enheter under kommunledningskontoret beräknas rymma sin nuvarande
verksamhet inom sina budgetramar.
Utöver detta finns ett behov om utökning för kulturaktiviteter vid Stenegård samt
inflyttaraktivitet för nyinflyttade till kommunen.
Investeringsbudget KLK
I investeringsbudgeten för kommunledningskontoret är det för närvarande endast
IT-enheten som har budgeterade medel.
Utifrån tidigare beslutad ELP har IT-enheten prioriterat sina investeringar under
åren 2015-2017.
Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar hos IT-enheten för att möta
framtida behov och tekniska krav enligt prioriterad lista.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 62
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014, § 49
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 4 april 2014
Kommunchefens tjänsteskrivelse 31 mars 2014
Förslag till budgetramar 2015-2017
Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0007/14
§ 113

Information om ungdomar och droger
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Alkohol- och drogterapeut Karin Andersson informerar om drogsituationen för
ungdomar i Ljusdal.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0111/14
§ 114

Redovisning KS konto till förfogande 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen får en information om kommunstyrelsens konto till förfogande, beslut tagna till
och med 2014-04-24:
1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
Beslutade anslag
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84, "Fjällvägen", medfinansiering åren
2012-2014
2014-01-09 Loos Idrottsförening: 100-års jubileum
2014-01-21 Välgörenhetskonsert för de drabbade i Filippinerna. Del.beslut.
2014-04-03 Stenegård, sommarteater
2013-12-03 Ljusdals Kvinnor i Förening: Internationella kvinnodagen 8 mars
S:a använda medel: KS till förfogande

2 000

30,0
50,0
4,5
150,0
2,0
236,5
1
763,5

Summa kvarstående medel: KS till förfogande
2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag

3 000

S:a använda medel: KS investeringsutrymme

0
3 000

Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0100/14
§ 115

Regleringsfonder 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande:

Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 188 047 kronor)
Föne IK, Byte yttertak/panel
Färilarådets vandringsgrupp, Hälsingeleden
Färilarevyn, Revylokal
Kårböle FVOF, Info och fiskevård
Kårböle byalag, Badplatser
Kårböle byalag, Led Ängra-Kårböle
Kårböle bystugeförening, Tapetsering, målning
Kårböle idrottsförening, Gräsklippare
Summa

30 000
23 500
39 547
8 000
12 000
15 000
30 000
30 000
188 047

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 136 632 kronor)
Boda bygdegårdsförening, Dörrar
Kulturföreningen Scensation, Teater
Järvsö båtklubb, Bryggor
Järvsö FVOF, Fiskevård
Järvsörådet, Stationshus
Järvsö IF, Längdskidor
Summa

12 000
34 632
10 000
10 000
50 000
20 000
136 632

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 51 842 kronor)
Hennans IK, Snöskoter
Summa

51 842
51 842

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 26 263 kronor)
Loos Bygderåd, Turistinfo
Loos IF, Elljusspår
Summa

Justerare

20 000
6 263
26 263
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0100/14
§ 115 forts.

Regleringsfonder 2014
Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 34 549 kronor)
Los-Hamra FVO, Vindskydd
Loos IF, Elljusspår
Loos Bygderåd, Turistinfo
Summa

10 000
6 549
18 000
34 549

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta kontakt med länsstyrelsen Gävleborg och byaråden i
syfte att se över reglementena så att de är likadana och rättvisa.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på
fördelning ur regleringsfonderna år 2014.
Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav)
inte tas i anspråk av beslut från miljödomstolen i Östersund.
Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om
förslag till fördelning av bygdemedel.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014, § 48
Kommunledningskontorets skrivelse 4 april 2014
Remiss från länsstyrelsen 5 mars 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Kommunchefen får i uppdrag att ta kontakt med
Länsstyrelsen Gävleborg och byaråden i syfte att se över reglementena så att de är
likadana och rättvisa.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ingalill Fahlströms yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0100/14
§ 115 forts.

Regleringsfonder 2014
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen
Kommunchefen för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0525/12
§ 116

Antagandeförslag för detaljplan för del av Tälle 45:1 och Tälle 9:14 med
flera i Ljusdal, Cirkulationsplats och parkering vid korsningen
Bjuråkersvägen/ Hotellgatan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Planförslaget gällande del av Tälle 45:1 och Tälle 9:14 med flera antas.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att planlägga marken nordost om korsningen Hotellgatan/
Bjuråkersvägen i Ljusdal för parkeringsändamål med möjlighet till parkeringshus
eller garage och carport. Planen syftar även till att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten i korsningen för såväl bilister som för gång- och cykeltrafikanter
genom att möjliggöra en breddad korsning för gator och trottoarer eller en
ombyggnation av korsningen till cirkulationsplats.
Detaljplanen har under tiden från och med den 11 mars 2014 till och med den 8
april 2014 varit utställd för granskning, Fem yttranden har inkommit och dessa
finns sammanfattade och kommenterade i utlåtandet efter granskning.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och svarar för ett genomförande
av de åtgärder inom område för huvudgata som planen möjliggör.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 64
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 april 2014
Antagandehandlingar 9 april 2014
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0022/14
§ 117

Begäran från Ljusdal Energi om förvärv av mark i anslutning till
avloppsreningsverket i Norrbyn i Los
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunens område om 7,9 ha på Norrbyn 2:3 byts mot fastighetsägarens
område om 2,5 ha på Norrbyn 4:2.

2.

Fastighetsägaren betalar mellanskillnaden samt del av förrättningskostnaden.

Sammanfattning
I samband med ett antal ny-, om- och tillbyggnader som skett vid Norrbyns
avloppsreningsverk i Los har Ljusdals kommun i tre olika omgångar förvärvat
skogsmark av en privat markägare, Det senaste inköpet av mark ägde rum 2010 i
samband med att avloppsreningsverket i Kyrkbyn i Los avvecklades. Då byggdes
en överföringsledning från Kyrkbyn till Norrbyn och en ny pumpstation anlades i
närheten av avloppsreningsverket i Norrbyn.
Markinköpen har i samtliga fall gått till så att Ljusdals kommun har förvärvat just
den areal som har behövts för att realisera de omedelbara, specifika åtgärderna i
anslutning till avloppsreningsverket.
I samband med att ett projekt igångsatts för att skapa en förnyelseplan för
samtliga vatten- och avloppsanläggningar och VA-ledningsnätet i Ljusdals
kommun har det långsiktiga behovet av mark vid avloppsreningsverket i Norrbyn
analyserats. Det är två behov som aktualiserats enligt följande:
1

Avloppsreningsverket i Los är ett kalkfallningsverk det vill säga den kemiska
fällningen sker med hjälp av dosering av kalk. Det ger proportionerligt större
slammängder i de två sedimentationsdammarna än andra typer av
fällningskemikalier, men användningen av kalk betingas av önskemål från
miljömyndigheterna med tanke på recipientens status. Kalkslammet måste
grävas ut regelbundet och då krävs det stora upplagsytor. Det är svårt att
nyttiggöra slammet för något ändamål, vilket innebär att lagring får ske
långsiktigt i avvaktan på någon ekonomiskt sett rimlig avsättning av
materialet.

2.

Då recipienten är känslig kan det i framtiden bli aktuellt med ytterligare
miljökrav, det vill säga mindre utsläpp. En möjlig och realistisk
“extrapolering” av avloppsvattnet är att anlägga en konstgjord våtmark, vilket
också är arealkrävande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0022/14
§ 117 forts.

Begäran från Ljusdal Energi om förvärv av mark i anslutning till
avloppsreningsverket i Norrbyn i Los
Ljusdal Vatten AB är inte markägare vid något av vatten- eller
avloppsreningsverken i Ljusdals kommun. Det innebär dels att Ljusdals kommun
är markägare för fastigheten Norrbyn 4:8 i Los där avloppsreningsverket är
beläget, dels att markförvärv för Ljusdal Vatten AB:s behov måste lösas via
Ljusdals kommun.
Markägaren motsätter sig försäljning av mark och vill istället byta till sig
skogsmark. Ljusdal Vatten vill att kommunstyrelsen ger
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att i samråd med Ljusdal Vatten AB
lösa frågan om förvärv av mark för behoven vid Norrbyns avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 69
Samhällsutvecklingsförvaltningens kartor
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 47
Ljusdal Vatten AB:s begäran om förvärv av mark i anslutning till
avloppsreningsverket i Norrbyn, Los 10 januari 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Vatten AB
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0451/13
§ 118

Nya felparkeringsavgifter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om
felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun:
1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55
§§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe)

300 kr

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters
parkeringsförbud

300 kr

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud

700 kr

4. Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för
rörelsehindrade

1 000 kr

Sammanfattning
De nya felparkeringsavgifterna ska förbättra efterlevnaden av de trafikregler som finns inom
tätorterna, vilket i sin tur ger säkrare trafikmiljöer, bättre förutsättningar för snöröjning och
bättre omsättning på parkeringsytorna. Dessutom ska platser som reserverats för personer med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte begagnas av andra varför felparkeringsavgiften bör
vara hög.
I jämförelse med de närmsta grannkommunerna ligger Ljusdal lågt vad gäller
felparkeringsavgifter. Idag är avgiften enligt följande:
Typ av anmärkning
I strid med LTF,
parkeringsförbud
I strid med LTF,
stoppförbud
I strid med TF

Ljusdal
200 (nytt förslag: 500)

Bollnäs
500

Hudiksvall
500

Söderhamn
300

200 (nytt förslag: 700)

500

500

400

300 (nytt förslag: 500)

700

500

300-400

Handikapplats

500 (nytt förslag: 1000)

1000

1000

1000

Enligt Securitas som idag sköter parkeringsövervakningen på gatumark är det många bilar i
Ljusdals tätort som är felparkerade. Det leder till problem för snöröjningen, fulla
parkeringsplatser på ytorna med tvåtimmarsparkering eftersom många väljer att stå där hela
dagar, samt i vissa fall trafikfaror. En höjning av felparkeringsavgiften skulle dels göra det
Justerare

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0451/13
§ 118 forts.

Nya felparkeringsavgifter
mer kännbart att felparkera och dels göra att vi i Ljusdal har avgifter i nivå med våra
grannkommuner.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta:
1.

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om
felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun:
1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55
§§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe)

500 kr

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters
parkeringsförbud

500 kr

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud

700 kr

4. Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för
rörelsehindrade

1 000 kr

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 221 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen på grund av otillräcklig beredning beträffande bolagets andel av den
fyrtioprocentiga höjningen av bötesavgifterna. En vidare utredning ska göras kring avgifter,
parkeringstider och en ekonomisk kalkyl om intäkter och kostnader för Ljusdals kommun.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i utredning från den 3 april 2014 gjort klarlägganden i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 73
Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning 3 april 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 221
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2013, § 334
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 242
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0451/13
§ 118 forts.

Nya felparkeringsavgifter
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Felparkeringsavgifterna ska vara oförändrade.
Ingalill Fahlström (MP), Stig Andersson, Stina Michelson (S), Maj-Britt Tönners
(C), Lars Björkbom (KD) och Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag från 12 november 2013, § 242
Marie-Louise Hellström (M): Felparkeringsavgifterna ska vara 200 kronor för
stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler, 200 kronor för
stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud,
300 kronor för stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters
stoppförbud och 1 000 kronor för stannande och parkering utan särskilt tillstånd
på parkeringspalts för rörelsehindrade.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Ingalill Fahlströms m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0389/07
§ 119

Översyn av möjliga villatomter i Lillhaga/Borr
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att göra en översyn av möjliga
småhustomter i Borr/Lillhaga godkänns och avslutas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2007, § 251 att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en översyn av
Borr/Lillhagaområdet i Ljusdal i syfte att utreda lägen för ny småhusbebyggelse.
Översynen har lett till ett detaljplaneuppdrag för bostäder i den före detta
kraftledningsgatan i Lillhaga.
Samhällsutvecklingsförvaltningen redogör för utredningsområdets förutsättningar,
en kort beskrivning av olika delområden ur bostadshänsyn samt rekommendationer som förvaltningen kan dra av översynen och hur vi går vidare.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsförvaltningen
uppdrag att göra en översyn av möjliga småhustomter i Borr/Lillhaga godkänns
och avslutas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 65
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 mars 2014
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2007, § 251
Jäv
Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Karin
Jansson (MP) tjänstgör i hans ställe.
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0050/14
§ 120

Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras till personalutskottet för att tydliggöra nämndernas
ansvarsfördelningar.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav i februari 2014 kommunchefen i uppdrag att utifrån den
utredning som gjorts angående enhetscheferna inom
omsorgsförvaltningen lämna förslag på prioriterade åtgärder till

personalutskottet för vidare beslut under våren 2014. I mars månad
lämnade omsorgsnämnden uppdrag till sin förvaltning att se över
övergripande strukturer.
En skrivelse har under 2013 inkommit från enhetscheferna inom äldreomsorg
samt stöd och omsorg. I skrivelsen redogörs för enhetschefers upplevda
arbetsmiljö. Denna uppges leda till stressrelaterade symtom och hög
personalomsättning, främst inom stöd och omsorg. Förvaltningschef Marita
Wikström har svarat på enhetschefernas skrivelse.

Under hösten 2013 gavs i uppdrag till förre socialchefen Leopold Stoltz att
kartlägga behov och resurser inom omsorgsförvaltningen med fokus på samarbete
samt att kartlägga enhetschefernas arbetsmiljö. Uppdragets mål var att ge förslag
på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.
En sammanfattning av hur Leopold Stoltz ser på situationen för enhetscheferna
inom omsorgsförvaltningen:
• Omfattning och ansvar är för stort för ett flertal chefer.
• Det chefsadministrativa stödet har minskat och är för litet.
• Avsaknaden av en administrativ chef leder till suboptimering.
• Kraven på dokumentation har ökat.
• Antalet verksamhetschefer per chef påverkar chefens möjligheter.
• Antalet anställda per chef påverkar chefens möjligheter.
• Ständiga besparingar.
• Det finns en brist på helhetstänk/konsekvensanalyser/långsiktighet.
Det är enligt Leopold Stoltz framförallt flera års nedskärningar som lett till den
situation som råder för enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen i nuläget.
Många har tappat hanterbarheten och känner hopplöshet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0050/14
§ 120 forts.

Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen
Stoltz gör vidare bedömningen att det behövs fler assistenter till cheferna vilka i
sin tur anses behöva en administrativ chef.
I kommunchefens utredning har samtal genomförts med utredaren samt med
verksamhetscheferna för Äldreomsorg respektive Stöd och omsorg. Fortlöpande
har information utbytts med omsorgschefen.
Personalutskottet föreslår 8 april 2014, § 43 att kommunstyrelsen beslutar att:
1.

Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma
uppfattningar om den fortsatta hanteringen av aktuella IT-frågor.

2.

Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma
uppfattningar om personalfrågornas fortsatta hantering.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 8 april 2014, § 43
Kommunchefens skrivelse 1 april 2014
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska återremitteras med
motivering att kommunchefens utredning inte motsvarar kommunstyrelsens beslut
från 6 februari 2014, § 32. Ärendet ska vara åter i kommunstyrelsen om en
månad.
I andra hand yrkas att kommunchefen får i uppdrag att utifrån utredarens
sammanfattning lämna förslag på prioriterade åtgärder till personalutskottet för
vidare beslut under våren 2014.
Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C), Lars Molin (M) och Lars
Björkbom (KD): Ärendet återremitteras till personalutskottet för att tydliggöra
nämndernas ansvarsfördelningar.
Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen ska få en information från
omsorgsnämnden om enhetschefernas situation idag, om vilka åtgärder som
vidtagits och vad som planeras för framtiden.
Leif Hansen (SRD): Avslag på Ingalill Fahlströms yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0050/14
§ 120 forts.

Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera
ärendet.
Ordföranden ställer Stina Michelsons yrkande om motivering mot Yvonne
Oscarssons motivering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla
Yvonne Oscarssons yrkande om motivering.
Ordföranden konstaterar att Stina Michelsons andrahandsyrkande fallit.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ingalill Fahlströms yrkande, Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se
separat omröstningsprotokoll.

Beslutsexpediering
Akt
Personalutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0071/14
§ 121

Information om förvärv av elnät
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät
fortskrider.
Bolagets ekonomichef Lena Bergsten informerar:
•

Arbetet fortsätter. Fullmäktige i Söderhamn och Östersund har nu även de beslutat att
deras bolag får förvärva och/eller teckna aktier i ”Elnätsbolaget”.

•

Troligen kommer bolaget att släppas till försäljning under kvartal tre 2014 eller under
första kvartalet 2015.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0140/14
§ 122

Medborgarskapsceremonier
Kommunstyrelsen beslutar
1.

En årlig medborgarskapsceremoni införs från och med år 2014 för att
uppmärksamma de personer som är folkbokförda i kommunen och som är
nyblivna svenska medborgare på annat sätt än vid födelsen.

2.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför nästa år utreda hur nya
kommunmedlemmar ska hälsas välkomna

Sammanfattning
I Medborgarskapsutredningens (SOU 2013:29) betänkande föreslås att landets alla
kommuner från och med den 1 januari 2015 årligen ska anordna en
medborgarskapsceremoni och erbjuda nya svenska medborgare i kommunen, som
förvärvat medborgarskapet efter födelsen, att närvara vid denna. Syftet med
medborgarskapsceremonier är att främja känslan av tillhörighet och uppvärdera
betydelsen av medborgarskapet.
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för medborgarskapsceremonier och föreslår att kommunen från och med 2014 årligen
uppmärksammar de personer som är folkbokförda i kommunen och som är
nyblivna svenska medborgare på annat sätt än vid födelsen. De nyblivna
svenskarna i Ljusdals kommun bjuds, tillsammans med sina närmaste, in till en
medborgarskapsceremoni och en sammankomst i samband med det årliga
nationaldagsfirandet den 6 juni på Hembygdsgården i Ljusdal. Deltagandet i
ceremonierna är frivilligt.
Regeringens slutgiltiga förslag om medborgarskapsceremonier kommer att läggas
fram som en proposition för beslut i riksdagen under våren 2014. Det är således
ännu inte färdigt och har inte trätt i kraft. Även om kommunerna i dagsläget inte
är ålagda att hålla medborgarskapsceremonier så hålls sådana redan nu på frivillig
basis i ungefär hälften av landets kommuner. Ingen av kommunerna i Hälsingland
anordnar dock för närvarande sådana.
Finansieringen av det administrativa arbetet med medborgarskapsceremonierna
sker via ökning av kommunalekonomisk utjämning. Kostnaderna för gåvor och
sammankomst med förtäring täcks inte av det ökade anslaget inom den
kommunalekonomiska utjämningen och behöver därför finansieras på annat sätt.
Arbetsinsatserna fördelas mellan förtroendevald(a), integrationsenheten och
informationsenheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0140/14
§ 122 forts.

Medborgarskapsceremonier
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014, § 45
Kommunchefens skrivelse 2 april 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson, Stina Michelson (S) och Marie-Louise Hellström (M):
Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför nästa år utreda hur nya
kommunmedlemmar ska hälsas välkomna.
Yvonne Oscarsson (V) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om att bifalla allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inför nästa år utreda hur
nya kommunmedlemmar ska hälsas välkomna. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0515/12
§ 123

HR-samverkan i Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun omprövar medverkan i utredningen om HR-samverkan.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade vid dess överläggning den 8 april
2014 att ge kommunchefen i uppdrag att initiera ett ärende till kommunstyrelsen
med inriktning att kommunen lämnar den av Hälsingerådet påbörjade utredningen
om en gemensam organisation för HR-frågor.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 att delta i en fortsatt utredning om en
gemensam PA/HR-organisation i Hälsingland. Utredningens uppdragsgivare,
Bollnäs, Söderhamns, Ovanåkers, Ljusdals och Nordanstigs kommuner har lämnat
uppdrag till utredningen där visionen är att Hälsinglands kommuner arbetar
tillsammans i en utförarorganisation inom HR. Vidare ur utredningsdirektiven,
”Denna organisation ska tillgodose kommunernas behov av stöd i en kompetent
och strategisk HR-funktion och för att medarbetarna ska uppleva kommunen som
en attraktiv arbetsgivare”. ”Den gemensamma funktionen är mer robust och
därmed mindre sårbar än den verksamhet som kommunerna kan bedriva var och
en för sig”. Projektdirektivet framhåller även tillvaratagande av stordriftsfördelar
med en utformning som är kostnadseffektiv.
Utredningen har organiserats så att kommuncheferna utgör projektledningsgrupp.
Personalcheferna bildar en projektgrupp. Det finns ytterligare arbetsgrupper inom
ekonomi, IT med mera. Hälsingerådet är projektägare och står för utredningens
styrning liksom fattar avgörande beslut. Arbetet drivs från Söderhamns kommun
och har pågått sedan 2013.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att det under utredningens gång har visat
sig att övriga fyra medverkande kommuner har en större övertygelse än Ljusdals
kommun om fördelarna med en eventuellt kommande gemensam verksamhet.
Utredningen har ej tillräckligt lyckats tydliggöra en gemensam organisations
strukturer och uppbyggnad. En modell att bedöma för att kunna ta beslut om
eventuell medverkan i den gemensamma verksamheten har ej arbetats fram.
Företrädare för övriga kommuner har tidigt, redan före verksamhetens utformning
klargjorts, tagit ställning för att den gemensamma verksamheten bör drivas i form
av ett kommunalförbund. Ljusdal har föreslagit att den gemensamma
verksamheten skulle kunna bedrivas inom en överenskommelse om samverkan,
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0515/12
§ 123 forts.

HR-samverkan i Hälsingland
vilket har avfärdats. Sätet är tänkt att vara i Bollnäs där förbundets direktör med
stab skulle återfinnas.
Ljusdals kommun har i sin nyligen antagna vision pekat ut riktningen och
klargjort bilden för hur vår önskade framtid skall formas. Grunden för framgång
är en stark och handlingskraftig kommun. För närvarande pågår remissarbeten i
kommunens politiska partier angående ett förslag till Ljusdals lokala
utvecklingsstrategi (LjUS) för de kommande sex åren. I LjUS konkretiseras
visionen och bildar grund för bland annat 3-års respektive 1-årsbudgetar. I det här
läget är det rimligt att föra upp ett ärende om gemensam HR- till
kommunstyrelsen för att stämma av om det fortsatta utredningsarbetet.
Kommunchefen föreslår att Ljusdals kommun omprövar medverkan i utredningen
om HR-samverkan.
Allmänna utskottet föreslår 6 maj 2014, § 66 att Ljusdals kommun omprövar
medverkan i utredningen om HR-samverkan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 66
Kommunchefens skrivelse 14 april 2014
Kommunstyrelsen protokoll 7 mars 2013, § 66
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Stina Michelson (S)
och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Hälsingerådet
Kommunchefen
Personalchefen fk
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0465/13
§ 124

Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen i Tallåsen
och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed ska ansvara
för renovering och plogning av vägen.
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för området anger
att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i den nordvästra delen som
är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att Mariavägen ska skötas som gata. De
fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen.
Med anledning av de regler som gällde när planen gjordes för området har kommunen inget
väghållaransvar i Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte
gått att få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen ambition
att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen.
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgarförslag avslås.
Hon skriver i sitt övervägande att enligt samhällsutvecklingsförvaltningen anger detaljplanen
att Mariavägen är ett grönområde och inte en gata. Förvaltningen anser att de fastigheter som
gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sig av sina utfarter mot Bäckebovägen.
Kommunen har, enligt de regler som gällde då detaljplanen för området antogs, inget
väghållaransvar för aktuellt område.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0465/13
§ 124 forts.

Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen
Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet för
yttrande eftersom yttrande saknas från utskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 97
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 9
Förslag till beslut 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013
Medborgarförslag 31 oktober 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

§ 125

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delegeringsbesluten noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 43-54.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

33

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0026/14
§ 126

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till
Ljusnet gällande fibernät
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdals
kommun ger ett kortfristigt lån till Ljusnet AB till dess att nya bredbandspengar kommit in.
Då skulle Ljusnet AB kunna sambygga fibernät i Hovra med Fortum.
Förslagsställaren upplyser om att Fortum tänker bygga om elnätet i Hovra och lägga
ledningarna i marken. Arbetet är tänkt att utföras under 2014.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 17 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
ekonomienheten och Ljusnet AB för yttrande.
Ljusnet skriver i sitt yttrande att:
”Ljusnet har inte slut på pengar. Ljusnet lånar pengar för fiberutbyggnaden och beräknar
under 2014 att investera cirka 15 miljoner kronor. Huvuddelen av detta kommer att investeras
i centrala Ljusdal, men man har även beviljats bidragsmedel från landsbygdsprogrammet med
64 procent i bidrag som har gjort det möjligt att bygga ut ytterligare tre byar under 2014.
Vi på Ljusnet förstår att allmänheten tycker att det är självklart att man lägger ner fiberkabel i
backen samtidigt som det grävs av andra aktörer, till exempel Fortum, men tyvärr finns det
många saker som påverkar varför Ljusnet inte generellt väljer att samförlägga med Fortum:
1. Projektering av grävsträcka: När det gäller Fortums nedläggning av högspänning är
grävsträckningen helt anpassad till Fortums behov vilket innebär att det endast är möjligt att
samförlägga korta utspridda sträckor som passar in på det behov som Ljusnet har för att
bygga ett heltäckande fibernät fram till fastigheterna i en by.
2. Kostnaden: Kostnaden att samförlägga med Fortum är så pass hög att det av erfarenhet har
visat sig att det är en mycket liten eller obefintlig ekonomisk vinst att samförlägga när man
inte kan bygga hela nätet på en gång gentemot att bygga ett heltäckande fibernätnät i ett och
samma projekt.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0026/14
§ 126

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till
Ljusnet gällande fibernät
3. Bidragsmedel: För att ha råd att bygga fiber i byar behövs oftast medfinansiering i form av
bidrag då kostnaden att ansluta hushållen annars skulle bli allt för hög. Detta gäller då även
vid samförläggning. Det finns normalt ingen retroaktivitet i bidragsmedlen vilket innebär att
man måste veta att det finns tillgängliga bidrag när man beslutar om samförläggning.
4. Koppling mot befintligt nät: Det bör finnas en koppling mot redan befintligt nät för att det
skall vara möjligt att i ett senare skede kunna utnyttja samförläggningen. Förslagsställaren
frågar om Ljusnet tagit hänsyn till miljöpåverkan då vi gör bedömningen om kostnaderna.
Kommentar från Ljusnet:
Ljusnet är fullt medveten om att det finns andra fördelar än rent ekonomiska att samförlägga men
tyvärr har Ljusnet svårt att värdera hur stor den ekonomiska kostnaden för den miljöpåverkan som
det innebär att gräva ner bredband i en by är. Dock vet vi att det är bra ur miljösynpunkt att ge
tillgång till bredband via fiber på landsbygden då det bland annat kan ge möjlighet till minskat
bilresande.
Slutsats
Ljusnet har inget behov av ett kortfristigt lån från kommunen. Ljusnet har sett att det finns en
sträcka längs RV84 mellan byarna Töva och Hovra där det kan finnas en vinst i att
samförlägga med Fortum och Ljusnet väntar nu på en offert från Fortum. Ljusnet undersöker
även möjligheten att söka bidrag från Länsstyrelsen ur en pott som heter kanalisationsstöd.
Ekonomichefen yttrar sig om att det utifrån Ljusnets yttrande inte finns någon anledning för
ekonomienheten att lämna något svar.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver i sitt
övervägande att Ljusnet AB inte behöver något kortfristigt lån från kommunen. Företaget
lånar redan till fiberutbyggnad och söker även medel från landsbygdsprogrammet och
länsstyrelsen. Det är inte självklart att det är lämpligt att samlägga där andra aktörer gräver.
Ljusnet AB känner till att Fortum ska gräva mellan Töva och Hovra och där det kan vara viss
vinst att samlägga väntar man på en offert från Fortum. Kommunen har vision, mål och
handlingsplan som Ljusnet AB följer.
Allmänna utskottet föreslår 8 april 2014, § 46 att medborgarförslaget avslås.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0026/14
§ 126 forts.

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till
Ljusnet gällande fibernät
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014, § 46
Förslag till beslut 27 mars 2014
Ekonomichefens yttrande 17 februari 2014
Ljusnets yttrande 15 februari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014
Medborgarförslag 16 januari 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

§ 127

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•

Justerare

Ljusdal Energiföretag AB 11 mars 2014
Ljusdal Energiföretag AB 2 april 2014
Hälsingerådet 26 mars 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-05-08
Diarienummer

KS 0302/08
§ 128

Motion från Maud Jonsson och Harald Noréus (FP) gällande
motionspåret vid Måga
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ärendet avslutas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 54 att bifalla en motion från
Maud Jonsson (FP) och Harald Noréus (FP) gällande motionsspåret i Måga.
Motionärerna föreslår i sin motion att starten på motionsspåret vid Måga flyttas
och samordnas med skjutbanans parkering samt att hastigheten sänks till 70
km/tim vid infarten från Riksväg 83.
Motionen skickades till samhällsutvecklingsförvaltningens fritidsenhet för
verkställande.
Förvaltningen meddelar den 11 mars 2014 i skrivelse att man tidigare har varit i
kontakt med länsstyrelsen och med ägaren av marken dit starten var tänkt att
flyttas. Nu har även en av motionärerna varit i kontakt med länsstyrelsen och fått
sin ansökan om sänkt hastighet avslagen.
Länsstyrelsens ovillighet att sänka hastigheten på sträcken samt svårigheten med
markbytet gör att flytten blir svår att genomföra. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 2014- 04-15, § 72
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 mars 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2009, § 54
Motion 6 juni 2008
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