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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 140 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015. 
 
2. 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken.   
 
3. Investeringen inarbetas i investeringsplan för 2015-2017.  
 
4. Tillagningskök ska inkluderas i upphandlingen.  
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 337 att projektering och 
upphandling av en om- och tillbyggnad av Bofinken inleds så snart som möjligt. 
Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandlingen är genomförd. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud är på 11 321 250 
kronor. 
 
Projekteringen av om- och tillbyggnaden har kostat 1 260 000 kronor. Beräknade 
kostnader för tillfälliga bygglov för ersättningslokaler 50 000 kronor, modulhyror 
700 000 kronor, sidoentreprenader 350 000 kronor och besiktningskostnader 
150 000 kronor. 
 
På projektering-, bygglov-, sidoentreprenader-, besiktningskostnader och lägsta 
anbudet skall också läggas 12 procent för oförutsedda kostnader. Tillkommer en 
procent för konstnärlig utsmyckning. Total summa blir 15 645 910 kronor. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 86 att lägsta anbud på 
11 321 250 kronor antas, att 15 646 910 kronor anslås för om- och tillbyggnad av 
Bofinken och att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för 
ombyggnad och renovering. 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 83 att lägsta anbud på 11 321 250 
kronor antas, att 12 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken 
samt att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad 
och renovering. 
 
 
 
 Diarienummer 
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   KS 0258/12 
 
§ 140 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunchefen föreslår 4 juni 2014 att ny upphandling genomförs omgående för 
byggstart våren 2015, att 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av 
Bofinken samt att investeringen inarbetas i investeringsplan för 2015-2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 4 juni 2014  
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 83 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 86 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 337 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP), Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD) och Harald Noréus 
(FP): Ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015, 12,5 
miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken och att investeringen 
inarbetas i investeringsplan för 2015-2017. Tillagningskök ska inkluderas i 
upphandlingen.  
 
Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelson (S), Malin Ängerå (S) och Björn 
Mårtensson (S): Ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet för behandling i 
kommunstyrelsen 18 juni 2014. 
 
Ajournering begärs vid två tillfällen under sammanträdespunkten. Efter 20 
minuter samt 5 minuter återupptas förhandlingen. 
 
Leif Hansen (SRD): I upphandlingen ska inkluderas förberedande åtgärder för 
tillagningskök. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
Omröstnings begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för återremiss, Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 140 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras i dag. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl 
yrkande om att ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl 
yrkande om att anslå 12,5 miljoner kronor för om-och tillbyggnad av Bofinken. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till yrkandet, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl 
yrkande om att investeringen inarbetas i investeringsplan för 2015-2017. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Ingalill Fahlströms m fl yrkande om att tillagningskök ska 
inkluderas i upphandlingen, mot Leif Hansens yrkande om att i upphandlingen ska 
inkluderas förberedande åtgärder för tillagningskök. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ingalill Fahlströms m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Ingalill Fahlströms yrkande, Nej-röst för Leif Hansens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 140 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Ingalill 
Fahlströms yrkande om att tillagningskök ska inkluderas i upphandlingen.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
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 Diarienummer 
   KS 0210/14 
 
§ 141 
 
Kommunens skattesats budgetår 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 krona per 

skattekrona. 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichefen föreslår den 19 maj 2014 att kommunens skattesats oförändrat ska 
vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket innebär 22,36 kronor i skatt per intjänad 
hundralapp. 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 77 att skattesatsen för år 2015 behålls 
oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 77 
Förslag till beslut gällande kommunens skattesats för budgetår 2015 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD), 
Marie-Louise Hellström (M), Jonny Mill (SRD), Ulf Nyman (C), Harald Noréus 
(FP) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ingalill Fahlström (MP): I första hand ska skattesatsen återremitteras. I andra hand 
ska skatten höjas med 30 öre. 
 
Malin Ängerå (S) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
Avslag på Ingalill Fahlströms yrkande om höjning av skattesatsen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande mot Ingalill Fahlströms yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks m fl yrkande. 
 
Reservation: Ingalill Fahlström (MP) 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 142 
 
Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk långtidsplan 

för 2016-2017 godkänns. 
 
2. Till kommunstyrelsen anslås 3 miljoner kronor för investering i Betongpark 

på Östernäs. Medel tas ur kommunens rörelsekapital 2014. 
 
3. Till kommunstyrelsen anslås 2 miljoner kronor för IT-investeringar. Medel 

tas ur kommunens rörelsekapital 2014. 
 
4. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor. 
 

5. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa sitt uppsiktsansvar gentemot 
nämnderna. 

 
6. I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner  
 kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs. 
 
7. 3 miljoner kronor anslås till Folkparken 2014.  
 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ur kommunstyrelsens investeringsutrymme anslås 570 000 kronor för 

anslutningsväg till Magasinsgatan på Östernäs. 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att ge förslag på kostnad  
 och finansiering av Betongpark på Östernäs.  
 
Sammanfattning  
 
Budgetberedningens förslag 
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Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 142 forts. 
 
Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 
 
Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin 
helhet tas av fullmäktige i juni. Budgetberedningen föreslår att man gör ett 
avsteg från detta i år och enbart beslutar om fördelning av ekonomiska ramar. 
Övriga delar i budgeten med beskrivningar, finansiella mål och verksamhetsmål/ 
fullmäktigemål kommer till fullmäktige senare i år. Anledningen till detta avsteg 
är att LjUS:en, det vill säga Ljusdals utvecklingsstrategi, ännu inte är antagen.  
 
LjUS:en ska ligga till grund för fullmäktigemålen. Nya riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ska också tas fram efter det att LjUS:en är antagen. 
Riktlinjerna ska då också innehålla finansiella mål för hur kommunens ekonomi 
ska utvecklas.   
 
Budgetberedningen har också valt att i samband med budget lägga förslag på 
ytterligare investeringar 2014. Budgetberedningen har också förutsatt att 
nämnderna förhåller sig till beslutade budgetramar och att det nu prognos-
tiserade underskottet föranleder krafttag för att minska kostnaderna. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 78 
Ekonomichefens skrivelse 20 maj 2014 
Resultatbudget 
Budgetramar 
Investeringsramar 
Ramberäkningar 
Investeringsplaner 
Investeringsutrymmesberäkning 
Nämndernas protokoll 
Jämförelse standardkostnad 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S) och Yvonne Oscarsson (V):  
 

• Fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk 
långtidsplan för 2016-2017 godkänns.  

• Till kommunstyrelsen anslås 3 miljoner kronor för investering i 
Betongpark på Östernäs. Medel tas ur kommunen rörelsekapital 2014.  

• Till kommunstyrelsen anslås 2 miljoner kronor för IT-investeringar. 
Medel tas ur kommunens rörelsekapital.  

• Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 142 forts. 
 
Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 
 
Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelsson (S) och Malin Ängerå (S): 
Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa sitt uppsiktsansvar gentemot 
nämnderna. 
 
I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner kronor 
2017 för förbindelse centrum-Östernäs. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att ge förslag på kostnad och 
finansiering av Betongpark på Östernäs.  
 
Ingalill Fahlström (MP):  
 

• Omsorgsnämnden får utökad ram med totalt 9 miljoner kronor, varav 5 
miljoner kronor för att slippa effektiviseringskravet och 4 miljoner 
kronor till verksamhetsförstärkning. 

• Utbildningsnämnden får utökad ram med totalt 11,6 miljoner kronor, 
varav 7,6 miljoner kronor för att slippa effektiviseringskravet och 4 
miljoner kronor till verksamhetsförbättring. 

• Slutresultatet ska minskas med 8 miljoner kronor och bli 0,7 miljoner 
kronor. 

• Kommunstyrelsens ram minskas med 3 miljoner kronor 
 
(Förutsättning: att skattesatsen höjs med 30 öre) 
 
Bifall till att anslå 2 miljoner kronor för investering IT-investeringar. 
 
Bifall till att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna med totalt 30 
miljoner kronor. 
 
Bifall till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att samhällsutvecklings-
förvaltningen ges i uppdrag att ge förslag på kostnad och finansiering av 
Betongpark på Östernäs 
 
Lars Molin (M) och Malin Ängerå (S): 3 miljoner kronor anslås till Folkparken 
2014.  
 
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på Lars Molins yrkande om att anslå 3 miljoner 
kronor till Folkparken. 
 
Lars Björkbom (KD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 142 forts. 
 
Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår dessa. 
 
Reservation 
 
Ingalill Fahlström (MP) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl 
yrkande om att fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk 
långtidsplan för 2016-2017 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl 
yrkande om att till kommunstyrelsen anslå 2 miljoner kronor för IT-
investeringar. Medel tas ur kommunens rörelsekapital. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl 
yrkande om att kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl 
yrkande om att till kommunstyrelsen anslå 3 miljoner kronor för investering i 
Betongpark på Östernäs. Medel tas ur kommunen rörelsekapital 2014. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m 
fl yrkande om att samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att ge förslag 
på kostnad och finansiering av Betongpark på Östernäs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag om att kommunstyrelsen ska 
kontinuerligt följa nämndernas kostnadsutveckling de kommande åren, mot 
Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att kommunstyrelsen ska kontinuerligt 
följa sitt uppsiktsansvar gentemot nämnderna. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 142 forts. 
 
Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m 
fl yrkande om att i investeringsplanen reservera 5 miljoner kronor 2016 och 10 
miljoner kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Reservation 
 
Ingalill Fahlström (MP) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att 3 miljoner kronor anslås till Folkparken 2014. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Reservation 
 
Ingalill Fahlström (MP) 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till allmänna 
utskottets förslag om att ur kommunstyrelsens investeringsutrymme anslå 
570 000 kronor för anslutningsväg till Magasinsgatan på Östernäs. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0196/14 
 
§ 143 
 
Yttrande till Länsstyrelsen över förslag till Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Gävleborgs län DNR 424-3522-14 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet ska kompletteras med Bostäder och nybyggnationer och  
 Klimatflyktingar som olika områden i handlingsplanen som berör kommunen  
 
2. Förslag till remissyttrande i övrigt godkänns och ska lämnas till Länsstyrelsen Gävleborg. 
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Gävleborgs län. Handlingsplanen består av övergripande beskrivning av olika scenarier för 
klimatförändring de närmaste 100 åren, effekter av ett ändrat klimat samt handlingsplaner för 
anpassning till ändrade klimatförhållanden.  
 
Handlingsplanen har utarbetats av Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets kommuner, 
genom en kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete i dagsläget och de 
faktaunderlag som finns i forskning och i myndighetsrapporter. 
 
Klimatanpassningsplanen är inte en plan för att minska orsakerna till klimatförändringarna, 
utan lägger fokus på hur vi ska anpassa samhället till de effekter som klimatförändringarna 
medför. Klimatanpassning handlar om hur vi ska bygga starka och motståndskraftiga 
samhällen. Detta ska inte blandas ihop med det åtgärdsprogram som finns för klimat- och 
energimål som antogs år 2012 av Länsstyrelsen. Tanken är dock att de båda programmen ska 
löpa parallellt med varandra.  
 
Dagens globala medeltemperatur är 14,4 ºC, vilket är en höjning med 0,85 ºC  jämfört med år 
1850. Enligt Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan vi förvänta oss en 
ytterligare medeltemperaturökning på mellan 0,3-4,8 ºC beroende på hur vi lyckas bromsa 
utsläppen av växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter enligt dagens utvecklingskurva hamnar 
vi i det högre intervallet medan kraftfulla förändringar medger en utveckling med mindre 
temperaturökning. De förväntade förändringarna av klimatet kommer att innebära stora 
samhälleliga effekter, särskilt i världens sydliga områden, där man kan räkna med hög värme, 
torka och betydligt sämre odlingsförhållanden. Detta kan i sin tur orsaka sociala kriser och 
instabilitet då konkurrens om resurser, livsutrymme och försörjningskedjor uppstår. De 
biologiska effekterna kan också bli stora. Redan vid en höjning av medeltemperaturen med 2-
3 ºC så uppskattar forskarna att upp till hälften av alla arter på jorden är hotade.   
 
Om inte katastrofala effekter ska uppstå, bedömer experterna, att en ökning av 
medeltemperaturen maximalt får uppgå till två grader. Såväl EU som FN har antagit detta mål 
för den framtida utvecklingen. För att detta ska vara möjligt krävs kraftfulla förändringar. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-06-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0196/14 
 
§ 143 forts. 
 
Yttrande till Länsstyrelsen över förslag till Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Gävleborgs län DNR 424-3522-14 
 
I Gävleborgs län har medeltemperaturen för år 1991-2008 ökat med 1 grad jämfört med åren 
1961-1990. Medeltemperaturen är nu 4.4 ºC. medeltemperaturen förväntas öka 3-6 ºC inom 
de närmaste 100 åren. Nedan exemplifieras vad detta kan innebära i Gävleborgs län: 
 

3. Vegetationsperiodens längd ökar med 30-85 dagar.  
4. Årsmedelnederbörden ökar med 25-35 % 
5. Antal dagar med kraftig nederbörd ökar med 3-4 dagar 
6. Havsnivån höjs med 50-60 cm 
7. Vid extremvattenstånd kan havsytan uppgå till cirka 2 meter över 

medelvattenståndet 
 
Kommunerna har ansvar för ett flertal viktiga samhällsfunktioner, bland annat att det finns 
fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi- och avfallsanläggningar, 
vårdanläggningar samt skolor och omsorg. Kommunerna bedriver även krisberedskap och 
räddningstjänst samt tar fram risk- och sårbarhetsanalyser.  
 
Kommunen är också myndighetsutövare enligt plan- och bygglagen( PBL) samt miljöbalken 
(MB) med ansvar för planläggning, kontroll, tillsyn och lovgivning. Det är bland annat inom 
dessa områden som det kommunala klimatanpassningsarbetet bör ske, enligt handlingsplanen. 
 
I handlingsplanen beskrivs ett antal tänkbara effekter som kan uppstå pga ett varmare och mer 
nederbördsrikt klimat. Här uppges effekter på hälsa, bebyggelse och byggnader, naturmiljö, 
kommunikationer och infrastruktur, kulturmiljö, areella näringar och turism. 
 
I handlingsplanen listas förslag på ett antal åtgärder som ska förebygga negativa effekter av 
klimatförändringarna där kommunerna uppges som ansvariga. Totalt handlar det om 8 olika 
verksamhetsområden med totalt 28 olika åtgärder. I 15 av de föreslagna åtgärderna har 
kommunerna ett ansvar. Åtgärdslistan föreslås aktualitets- bedömas vart annat år, då 
genomförda åtgärder lyfts ut, nya tas in och icke önskvärda tas bort. Åtgärderna berör hälsa, 
bebyggelse, naturmiljö, kommunikationer, teknisk försörjning, kulturmiljö, jord- och 
skogsbruk och övrigt.  
 
Nedan beskrivs de olika områdena i handlingsplanen som berör kommunen:  
 
Hälsa 

• Etablera ett nätverk för hälsofrågor och klimatanpassning 
• Identifiera klimatförändringarnas effekter och risker på hälsa i regionen 
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Bebyggelse 
 

• De kommunala översiktsplanerna ska ta hänsyn till ett förändrat klimat i sin planering 
av mark- och vattenområden. 

• Integrera klimatanpassningsfrågorna i detaljplanering där så behövs. 
• Identifiera behov av och ta fram detaljerat planeringsunderlag 

 
Naturmiljö  
 

• Hantering av skyddad natur i förändrat klimat –vid framtagande av nya skötselplaner 
eller revidering av befintliga, lyfta in och ta hänsyn till klimatanpassade åtgärder. 

 
Teknisk försörjning 
 

• Framtagande av VA-planer/vattenplaner med klimatanpassningsfrågan inkluderad 
• Dagvattenstrategier med klimatanpassningsfrågan inkluderad 
• Förmågebedömning skyfall 2014 - RSA 
• Strategi för säkring av dricksvattentäkter 
• Integrera klimatanpassningen i den regionala risk- och sårbarhetsanalysen 
• Integrera klimatanpassningen i den lokala risk- och sårbarhetsanalysen 

 
 
Jord- och skogsbruk  
 

• Genomgång av markavvattningsföretag med avseende på 
klimatanpassning 

 
Övrigt 
 

• Utse anpassningssamordnare inom kommunal förvaltning 
• Formulera lokala klimatanpassningsstrategier 

 

Kommunekolog Niklas Svensson skriver i sitt förslag att klimatförändringarna är 
ett faktum vi inte kan värja oss från. Vi har inte något direkt val att inte förebygga 
de effekter som klimatförändringarna medför. Det gäller dock att göra rätt insatser 
och åtgärder så att effekterna blir så lindriga som möjligt. Kommunen har vid 
flera tillfällen drabbats av höga flöden och erfarit vad det innebär. Centralorten 
Ljusdal är särskilt känslig då delar av samhället ligger låglänt och nära Ljusnan.  
Det är därför angeläget att särskild vikt läggs vid förebyggande åtgärder inför att  
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sådana situationer återigen uppstår. Här bör även regleringsföretag och 
kraftverk/dammägare vara med. En särskild punkt som hanterar höga flöden bör 
läggas till handlingsplanen. 
 
Kommunekologen föreslår att kommunstyrelsen i sitt yttrande gör bedömningen 
att det är ytterst angeläget att förebyggande och anpassande arbeten genomförs i 
hela vårt samhälle. Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till Regional 
handlingsplan för Gävleborgs län. Kommunstyrelsen föreslår att en särskild punkt 
som hanterar höga flöden läggs till handlingsplanen. Här bör även reglerings-
företag och kraftverk/dammägare medverka.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 22 maj 2014  
Missiv från Länsstyrelsen Gävleborg 6 maj 2014  
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län, remissversion 6 
maj 2014  
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP), Yvonne Oscarsson och Lars Björklund (KD): Yttrandet 
ska kompletteras med Bostäder och nybyggnationer och Klimatflyktingar som 
olika områden i handlingsplanen som berör kommunen  
 
Björn Mårtensson (S): Förslag till remissyttrande godkänns. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna yttrandet i 
övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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