PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 15:30

Beslutande:

Leif Persson (S) ordförande
Annelie Wallberg (S)
Kristina Michelson (S)
Björn Mårtensson (S), ersättare för Roland Bäckman (S)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (V), ersättare för Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Ingrid Olsson (C), ersättare för Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Ingalill Fahlström (MP)
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Hans Olov Wernersson (SRD), ej tjänstgörande ersättare, § 294-302
Anne Hamrén (S), ej tjänstgörande ersättare, § 294-302
Christer Sjöström (M), ej tjänstgörande ersättare, § 294-300
Torsten Hellström (M), ej tjänstgörande ersättare, § 296-300
Kommunchef Claes Rydberg
Anders Dahlstrand, Mellanskog, § 294
Charlotta Netsman, verksamhetschef Stenegård, § 295
Christin Gräns, ekonom, § 295
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Kenneth Forssell

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-12-11

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande
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Leif Persson
Justerande
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Kenneth Forssell

Paragrafer

294-304

PROTOKOLL
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Datum för anslags upprättande

2014-12-11

Datum för anslags nedtagande

2015-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
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Ulrica Swärd Bütikofer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0411/14
§ 294

Redovisning om skogen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Anders Dahlstrand från Mellanskog informerar:
Kommunens totala skogsinnehav är 5 031 hektar varav 3 983 hektar är produktiv skogsmark.
Kommunens virkesförråd är totalt 515 427 skogskubikmeter.
Kommunen gör en del avsättningar utifrån sin skogspolicy, bland annat till naturvärden orört
(NO) och naturvärden skötsel (NS), 7,3 procent som motsvarar 292 hektar och 47 000
skogskubikmeter. Avsättningar görs också av skog som är äldre än 120 år. Enligt kommunens
skogspolicy ska avsättningen vara 8 procent, men 5 procent av den gamla skogen ingår i
avsättningen till naturvärden så därför avsätts ytterligare tre procent.
Boniteten, det vill säga markens naturliga virkesproducerande förmåga, är 4,7
skogskubikmeter per hektar och tillväxten är totalt 18 500 skogskubikmeter per år.
Naturvårdsavsättningarna avgår och kvar blir 16 700 skogskubikmeter per år som är
tillgängligt för avverkning, det motsvarar cirka 14 000 kubikmeter fast under bark.
Under den senaste fyraårsperioden har 53 000 kubikmeter fast under bark avverkats varav
24 000 var vindfällen. En del föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering
sådd och röjning har också genomförts på beståndet.
För 2015 planeras en avverkning av cirka 9 000 kubikmeter fast under bark. Det är ett mindre
uttag än det möjliga, men årets uttag har istället varit något för högt.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 295

Information om Stenegård
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Charlotta Netsman, verksamhetsutvecklare och chef på Stenegård informerar om läget på
Stenegård.
Under säsongen har gården haft 100 000-150 000 besökare, vilket ger ett snitt på cirka 1 000
besökare per dag.
Antalet besök på Informations- och Världsarvscentrumet har fördubblats sedan förra säsongen
och har under säsongen varit 30 186. Det innebär 328 besökare per dag. Sedan öppnandet
midsommaren 2013 har centret haft 59 371 besök.
Satsningen på barnfamiljer har gett resultat. Målgruppen har föryngrats med 15 procent.
Generellt kan sägas att besöken är fler, men att besökarna stannar kortare tid på gården.
Gruppen som besökt gården mellan fem och tio gånger under säsongen har ökat med fem
procent och besökarna som stannar en till två timmar har ökat med 11 procent.
Lokala besökare från Järvsö/Hälsingland och Gävleborg står för 46 procent av besöken och
besökare från Mälardalen och övriga står för 54 procent.
Eventen har varit sommarens succé och har inneburit en ökning när det gäller publik och
attraktionskraft, antal, mångfald och variation.
Satsningen på barnens Stenegård har inneburit att det funnits aktiviteter för barn varje dag
under sex veckor förutom de fasta aktiviteterna med Barnens trädgård och liknande. Barnens
trädgård kommer att drivas i egen regi under 2015.
I och med att Stenegård har blivit en enhet i kommunledningskontoret, enheten Stenegård, har
man nått en effektivisering och fått ett tydligt ledarskap. Det blir också enklare att redovisa
intäkter och kostnader då Stenegård fullt ut är ett eget kostnadsställe.
Målet för 2014 var att stärka attraktionskraften. För 2015 är målet att skapa hållbara
ekonomiska flöden och ökade intäkter.
Intäkterna har under året ökat med 770 procent.
Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 295 forts

Information om Stenegård
Gården sysselsätter en vaktmästare på 75 procent, en administrativ samordnare på 100
procent, en trädgårdsmästare som jobbar 100 procent under åtta månader per år samt ett stort
antal sommarpraktikanter/ungdomar. Totalt sysselsätts 36 personer med olika
sysselsättningsgrader.
Eftersom företaget Hälsinge Lantkök flyttat till den östra flygeln har Rättarbyggnaden stått
utan hyresgäst under en tid. Nu flyttar 10 nya företag in och bildar ett ”Kreativt växthus”.
När det gäller ekonomiska effekter har NärLjus hjälpt till med analysen. En modell har
använts där butikernas och matställenas totala omsättning multiplicerats med 7,06 procent
som är en uppskattad skatteintäkt av total turism/omsättning. Även en del av kontorens
omsättning har tagits med (med tanke på att de anställda betalar skatt lokalt).
Intäkter
Kostnader
Resultat
Skatteintäkter
Total kostnad

2 846 081
-6 956 157
-4 110 076
2 509 326
-1 600 750

Under 2015 ska beslut fattas om Stenegårds framtid och i februari kommer underlag för
beslutet att lämnas till kommunledningskontoret. Förvaltningen kommer sedan lämna förslag
till budgetberedningen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0014/14
§ 296

Reviderade budgetramar 2015-2020 utifrån ändrad internränta
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Internräntan sänks från 3,2 procent till 2,5 procent för åren 2015-2017.

2.

Budgetramarna för nämnderna revideras totalt med -2 258 000 kronor för 2015-2017 och
fördelas:
• Kommunstyrelsen -329 000 kronor
• Utbildningsnämnden -1 865 000 kronor
• Omsorgsnämnden -64 000 kronor

3.

Resultatbudget (Finansen) för 2015-2017 revideras för lägre intäkter med -2 258 000
kronor.

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) föreslår en sänkning av internräntan för kommuner
och landsting från 3,2 procent till 2,5 procent.
Inför budgetarbetet 2015 föreslog SKL en höjning av internräntan från 2,5 procent till 3,2
procent, vilket också ingick i kommunens budgetdirektiv för budget 2015-2017. Nu föreslår
SKL att internräntan sätts till 2,5 procent, vilket är samma nivå som 2014.
Internräntan används för att sätta en räntekostnad på investeringar internt för förvaltningarna.
En sänkning av internräntan innebär att kostnaderna för förvaltningarna minskar, men
samtidigt att intäkterna centralt minskar lika mycket. Sammantaget blir det ett nollsummespel
för kommunen. Det som däremot måste ändras är att när kostnaderna för förvaltningarna
minskas måste budgetramarna minskas lika mycket.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 163
Ekonomichefens skrivelse 1 december 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0446/14
§ 297

Förlängning av avtal- Hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd. Regnet
och HelGe
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Avtalet godkänns.

Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att Gävleborgs län kommer att omfattas av ”Lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län” från och med 1 januari 2015.
Gävleborgs läns landsting och länets kommuner har kommit överens om att de gemensamma
frågor som idag hanteras av Region Gävleborg och avser mellankommunal verksamhet och
således inte omfattas av lag om regionalt utvecklingsansvar, ska hanteras i en gemensam
nämnd. Nämndens verksamhet kommer att starta den 1 april 2015, vilket betyder att avtal
gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe) måste förlängas i tre
månader.
Beslutsunderlag
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på
gemensam nämnd
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): bifall till förlängning av avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Gävleborgs läns landsting
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0071/14
§ 298

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.
Kommunchef Claes Rydberg informerar om att arbetet fått lite ny fart och det arbetas just nu
ganska intensivt.
Mer information kommer att finnas efter den 15 december 2014.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 299

Lägesrapport för konstgräsplan Älvvallen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om arbetet med konstgräsplan/hall.
En del åtgärder har redan startat. Träd har fällts och kommunen har börjat att lägga underlag
för planen /hallen.
Nödvändliga dokument kommer att tecknas med föreningen. Kommunstyrelsen har redan
beslutat om innehållet i dessa.
Den exakta prognosen för när konsgräsplanen ska vara klar känner kommunchefen inte till.
Från det att kommunen gjort sitt med underlaget är det föreningarnas projekt.
Kommunen lånar ut 9 miljoner eller maximalt 49.99% av projektkostnaden. Pengar kommer
att betalas ut löpande. Allmänna arvsfonden kommer också att vara snabb med att betala ut
sin del.
Ljusdal Energi har fattat beslut om att energiförsörjningen till hallen ska ske på kommersiella
villkor.
Föreningarna har gjort avancerade kalkyler när det gäller driften och tror att de ska klara av
denna.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 300

Verkställighet av beslut- balanslista
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Ett försök har inletts att till varje informationssammanträde med kommunstyrelsen delge
ledamöterna ”balanslistor” som redovisar ärenden där besluten inte är verkställda. Listorna
innehåller ärenden från 2012, 2013 och 2014. Ärendena finns kvar på listorna till dess att
ansvarig handläggare anmält till diariet att ärendet kan avslutas.
Redovisningen är uppdelad i tre listor; en fullmäktigelista och en lista över vilka
kommunledningskontoret är ansvariga för verkställigheten och en lista där
samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för verkställigheten.
Av listorna framgår inte orsakerna till att ärendena inte är slutförda. Kommunstyrelsens
ledamöter bör därför, innan respektive informationssammanträde, anmäla till
kommunstyrelsens sekreterare vilka ärenden man vill ha aktuell status på.
Rutinen är under bearbetning och kommunledningskontoret tar gärna emot synpunkter på hur
den kan förbättras.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 oktober 2014, § 249 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att tillskapa en dokumentation gällande rutiner för ärendehantering och expediering.
Balanslistan (bevakning och uppföljning av ärenden) ska kompletteras med en rutin för
redovisning av orsak till att ett ärende inte har verkställts. Då ska listan även finnas tillgänglig
på kommunens intranät.
Den listan kommer att presenteras i början av nästkommande år.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till redovisningen.
Beslutsunderlag
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0334/14
§ 301

Remiss från Länsstyrelsen gällande utvidgade strandskyddsområden för
inlandsvatten i Gävleborgs län
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
I samband med ändringen av strandskyddsbestämmelserna den 1 juli 2009 gav regeringen i
uppdrag till länsstyrelserna att göra en översyn av det vidgade strandskyddet.
Länsstyrelsen Gävleborg har utarbetat ett förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i
länet.
Kommunen har ombetts lämna synpunkter på förslaget till utvidgat strandskydd.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort förslag till yttrande som presenteras för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 5 november 2014
Remiss gällande förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län. 29
september 2014

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen Gävleborg
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0464/10
§ 302

Förslag till förlängning av samverkansavtal med Peab
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samarbetsavtalet med Peab angående området Östernäs förlängs med ett år med tillägg
om ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Sammanfattning
Avtalet med Peab, diariefört den 30 augusti 2011, angående exploatering av Östernäsområdet
löper ut i samband med kommande årsskifte. Under avtalstiden har Peab inte kunnat påbörja
exploatering, ej heller tecknat bindande avtal med intressenter om exploatering. Peab anger
vid överläggning den 18 november 2014 att en huvudintressent finns som är beredd att teckna
sådant bindande avtal tidigt våren 2015.
Vid överläggningen den 18 november deltog kommunstyrelsens presidium jämte berörda
tjänstemän liksom representanter för bolaget.
Eftersom nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet, och att det därefter inte längre skulle kunna
förväntas att Peab skulle fortsatta dessa ansträngningar, har kommunen att välja på att
antingen förlänga för att få Peab:s möjligheter klargjorda eller att avbryta och därmed påbörja
en omstart av arbetet.
Genom att förlänga med ett år, och lägga till möjligheten till 3 månaders uppsägning av
förlängningen, håller kommunen öppet för såväl en etablering genom Peab, men också för att
bryta avtalet med mycket kort framförhållning för att göra en omstart.
Under förlängningsåret är det rimligt att undersökningar görs för att förbereda en eventuell
omstart i det fall Peab:s arbete ej skulle nå önskat resultat.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 26 november 2014
Samarbetsavtal 30 augusti 2011
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD): avslag till kommunchefens förslag.
Kenneth Forssell (V), Stina Michelson (S), Lars Björkbom (KD), Björn Mårtensson (S),
Harald Noréus (FP), Ulf Nyman (C): bifall till kommunchefens förslag.
Forts s 14
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0464/10
§ 302

Förslag till förlängning av samverkansavtal med Peab
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunchefens förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kennet Forssell med fleras yrkande och nej-röst till Ingalill Fahlström och
Jonny Mills yrkande.
Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Kenneth Forssells med fleras
yrkande. En avstår från att rösta.
Se separat omröstningsprotokoll

Beslutsexpediering
Kommunledningskontoret
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

KS 0465/10
§ 303

Information gällande etablering av en timmerterminal i Böle
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om arbetet med omlastningsterminal i Böle.
Alla bolagen, Trafikverket och kommunen är med i projektet och förhandlingar pågår. En
diskussion om nyttorna pågår, det vill säga vad respektive part tjänar på att
omlastningsterminalen flyttas. Detta ska ligga till grund för kostnadsfördelningen.
Projektet innebär en omlastningsterminal, men det finns utrymme för att utöka till en
kombiterminal om någon är villig att investera i en sådan.
Det kommer att bli en ökad trafik på Kyrksjönäsvägen, men redan i dag körs timmer till
Östernäs.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 304

Lägesrapport för vindkraftsprojekten Kölvallen, Hemberget och
Mjöberget
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om tre vindkraftprojekt som är på väg mot beslut.
Projekten kommer till samhällsutvecklingsutskottet den 9 december och till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige i januari.
Mjöberget
Ansökan kom in i januari 2013. I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att inte
tillstyrka ansökan på grund av att nio av femton sökta verk låg utanför det tematiska tillägget.
Bolaget skickade då in en ny ansökan som endast omfattar sex verk. Kommunfullmäktige
beslutade den 16 juni 2014, § 109 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en
utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas.
Kommunfullmäktige har nu ändrat det beslutet så att beslut om tillstyrkan och avstyrkan får
fattas under tiden utvärderingen av det tematiska tillägget pågår.
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag är att ansökan tillstyrks.
Hemberget
Ansökan gällande Hemberegets vindkraftpark kom in i december 2013 och omfattar 34
vindkraftverk, varav 15 ligger utanför det tematiska tillägget.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avstyrker ansökan.

Kölvallen
Ansökan om Kölvallens vindkraftpark kom in i oktober 2012 och omfattar 92 verk. En del av
dessa står utanför det tematiska tillägget. Fem av dessa är mer besvärande utanför.
Diskussioner har förts om dessa fem och bolaget är berett att ta bort dem. Diskussioner har
också förts om bygdemedel.
Forts s 17
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-04
Diarienummer

§ 304 forts

Lägesrapport för vindkraftsprojekten Kölvallen, Hemberget och
Mjöberget
Samma företag vill bygga vindkraftparken Skaftåsen i Härjedalens kommun och en del av
verken i den parken syns från Fågelsjö Gammelgård. Det finns en skogsridå på kommunens
mark som skymmer utsikten mot verken från gammelgården. Det diskuteras nu att kommunen
ska få en engångssumma för att inte avverka skogsridån.
Bolaget kan om det får bygga bägge parkerna ha en gemensam transformatorstation för båda
parkerna.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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