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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0001/13
§ 30

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
-

Invest in Gävleborg är regionens satsning på att få fler utländska
investeringar och etableringar till regionen. Det finns många förfrågningar
från utländska företag att etablera sig i Sverige.
Det är viktigt att kommunen påbörjar sitt arbete med detta.

-

Lokala utvecklingsstrategin kommer upp på nästa sammanträde med
allmänna utskottet.

-

Det är dags för bokslut. Kommer till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i april månad.

-

Budgetläget är ansträngt. Nya skatteunderlagsprognoser kommer i mitten
av februari. I mars kommer en ”mall” från SKL kring resultatutjämningsreserver.

-

Handelsområdet på Östernäs. Direkta samtal sker i syfte att få fram en
avsiktsförklaring mellan PEAB och den ”stora etableraren”. Med en
avsiktsförklaring finns möjlighet att kommunicera med andra aktörer på
ett skarpare sätt. Avtalet med PEAB går ut i juni 2014.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0531/12
§ 31

Ansökan om sponsring till Hälsingelagen P15, F15, P17 och F17 i
Innebandy
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan från Hälsinglands innebandyförbund återremitteras till allmänna
utskottet.

Sammanfattning
Under våren 2013 åker Hälsinglands F15 och P15:s lag till Umeå för att spela
distrikts-SM i innebandy och senare på våren åker F17 och P17 till Helsingborg
för distrikts-SM. Hälsinglands innebandy söker 10 000 kronor i sponsring (plats
för logotyp på uppvärmningströja) från Ljusdals kommun för dessa lag.
I enlighet med Ljusdals kommuns policy för sponsring, sponsras endast
föreningar och inte enskilda lag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 15
Kommunledningskontorets skrivelse 13 december 2012
Ansökan från Hälsinglands innebandyförbund 21 november 2012
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till ansökan. Pengar anslås ur kommunstyrelsens
konto till förfogande.
Roland Bäckman (S), Stina Michelson (S), Annelie Wallberg (S) och Lars Molin
(M): Ärendet återremitteras till allmänna utskottet.
Lars Björkbom: Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om
att återremittera ärendet till allmänna utskottet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
KSAU, Informationsenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0037/13
§ 32

Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Krisinformationsplanen antas.

Sammanfattning
Vid en extraordinär händelse planeras alla informationsinsatser centralt, i en för
stunden sammansatt ledningsgrupp. Ledningen, tillsammans med den som är
informationsansvarig, planerar, ansvarar och samordnar alla kontakter, inklusive
massmedia. Förvaltningscheferna ansvarar för att den interna informationen når ut
till personalen. Korrekt information underlättar och gör arbetet mer effektivt samt
undanröjer missförstånd och osäkerhet.
De som bor, vistas eller verkar i Ljusdals kommun ska få en snabb, korrekt och
tydlig bild av vad som inträffat. Informationen ska visa var de ska vända sig och
hur de ska agera i olika situationer. Kommunen ska inom sitt geografiska
områdesansvar vid en extraordinär händelse verka för att samordna information
till allmänheten. Här har kommunen ett ansvar gentemot olika intressenter, såsom
medborgare, anställda och media. Media är många gånger snabba att rapportera
och informationskravet är stort. De vill ha information och kommentarer till vad
som inträffat och de har ett stort och krävande informationsbehov att tillgodose.
Krisinformationsplanen tillämpas när en extraordinär händelse påverkar Ljusdal.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013,§ 16
Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Stina Michelson (S), Lars Molin (M) och
Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Leif Hansens m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0076/11
§ 33

Besökscenter Stenegård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ur kommunstyrelsens investeringskonto anslås 700 000 kronor för investering
i ett besökscenter på Stenegård.
2. Ur kommunstyrelsens konto till förfogande anslås 600 000 kronor för drift av
besökscentret under år 2013.
3. Finansiering för åren 2014-2015 hänvisas till budgetberedningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska verka för att skapa ett
besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar på Stenegård.
Som utgångspunkt för besökscentret finns en framtagen idéskiss.
Det finns idag inget uttalat regionalt ansvar att skapa ett eller flera besökscenter i
Hälsingland, vilket föranleder kommunchefens förslag att kommunen själv tar ett
initiativ. I förslaget ligger att kommunen tar investeringskostnaden för
ombyggnationen och att p mest effektiva sätt driva centret.
Att fylla centret med ett innehåll, utställningar etc förs idag en dialog om med
både Region Gävleborg, Länsstyrelsen och lokala krafter.
I investeringskostnaden ligger uppfräschning av ytor, toaletter, renovering av el,
yttre miljö samt del av utställning.
I driftskostnaden ligger ökad kapitalkostnad, verksamhetsledare och övrig
personal. För samordning i enlighet med budget ligger ett fortsatt samarbete med
Järvsö hembygdsförening.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 januari 2013
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 14
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 205

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0076/11
§ 33 forts.

Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Roland Bäckman (S), Leif Hansen
(SRD), Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill
(SRD) och Harald Noréus (FP): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
Kommunchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0154/12
§ 34

Redovisning av försörjningsstöd per november 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet i november var något lägre än
föregående månad och 75 000 kronor högre än motsvarande månad 2011.
Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskade något, men ligger
på ungefär samma nivå som 2011, men dock betydligt lägre än 2010.
Sedan juni månad har individ- och familjeomsorgen sett en ökning av antalet
arbetslösa som får försörjningsstöd, men för november har det minskat med åtta
procent och är nu nere på samma nivå som i maj månad.
Antalet sjukskrivna med intyg och gruppen ej SFI-klara, ligger kvar på samma
nivåer som föregående månad.
Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring tio procent, detta
är sett till riksgenomsnittet en mycket hög siffra.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 12
Omsorgsnämndens protokoll 13 december 2012, § 242

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0558/12
§ 35

Remiss av Finansdepartementets promemoria "Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och Landsting"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till yttrande godkänns och ska skickas till Finansdepartementet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har fått Finansdepartementets promemoria ”Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting” på remiss. Svar ska
ha inkommit till Finansdepartementet senast den 22 mars 2013.
I promemorians sammanfattning står:
Förslag har lämnats till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. Syftet med förslagen är att
minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera
marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en
inkomstutjämningsavgift.
För de kommuner och landsting som betalar inkomstutjämningsavgift föreslås att
den länsvisa skattesatsen som används vid beräkningen av avgiften ska fastställas
utifrån 60 procent, istället för 85 procent, av medelskattesatsen 2003 för
kommunerna respektive landstingets skattekraft som är högst 125 procent av den
uppräknade medelskattekraften multiplicerat med antalet invånare i kommunen
respektive landstinget.
Ett särskilt bidrag föreslås införas inom ramen för strukturbidraget för att
kompensera de kommuner och landsting som får lägre intäkter till följd av
sänkningen av inkomstutjämningsavgiften.
I promemorian görs vidare bedömningen att kostnadsutjämningen bör ändras i
linje med vad utjämningskommittén.08 föreslagit. Även strukturbidraget bör, med
ovan nämnda tillägget, förändras i enlighet med utredningens förslag. Avslutningsvis görs bedömningen att införanderegler bör införas i enlighet med
utredningens förslag. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Allmänna utskottet beslutade 15 januari 2013, § 13 att ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till kommunstyrelsens möte.
Kommunchefen har lämnat förslag till yttrande 23 januari 2013. Kommunchefen
föreslår att kommunen ska ha åsikten att förslaget inte ska genomföras. Finans
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0558/12
§ 35 forts.
departementets förslag ger mindre likvärdiga förutsättningar när de kommuner
som har det högsta skatteunderlaget får betala en lägre avgift in i systemet. Förslaget går med andra ord helt tvärtemot ansatsen att göra utjämningssystemet mer
likvärdigt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2013
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 13
Remiss av Finansdepartementets promemoria ”Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting”
Yrkanden
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD),
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (SRD): Bifall till kommunchefens
yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0170/11
§ 36

Begäran om att få använda kommunens egna kapital till ny fiskeplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsättning av projektet för
färdigställande av Fiskeplan i Ljusdals kommun.

2.

Beslut om finansiering delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott.

Sammanfattning
Kommunen har sedan den 3 juli 2012 haft en person projektanställd för det
inledande arbetet med att ta fram en ny fiskevårdsplan för Ljusdals kommun. De
medel som finns anvisade för dennes projektanställning räcker till och med den 31
december 2012. Den gamla fiskeplanen som antogs 1991 har många brister och
framförallt när det gäller återställningsarbeten så är det mycket som återstår.
Framtagandet av en fiskeplan idag skiljer sig mycket från den modell som
användes för 20 år sedan. Det gäller att se helheten och ta grepp om hela
avrinningsområden. Huvudsyftet med fiskevårdsplanen är att återställa
vattendragen till så nära ursprungligt skick som möjligt.
Andra problem som behöver lokaliseras är hårt skogsbruk som drabbar
vattendragen och fellagda vägtrummor, genom vilka fisk kan ha svårt att passera.
Åtgärder av nämnda problem innebär en biologisk återställning av vattensystem
som inte bara gynnar fisk. Åtgärderna är även viktiga för andra arter som till
exempel utter, flodpärlmussla och flodkräfta med mera. Arbetet med att återställa
vattendragen är dessutom ett stort steg till att uppfylla ett av regeringens uppsatta
miljömål, levande sjöar och vattendrag.
Framtidsplan:
Vissa vattensystem är i stort sett färdiginventerade och kan redan nu ges
åtgärdsförslag. Vi har haft möten med länsstyrelsen och undersökt möjligheten till
bidrag för att börja utföra åtgärder redan nästa år och de är beredda att stödja oss
med de olika bidragsmöjligheter som finns tillgängliga.
Kalkade vatten är prioriterade i ett av bidragen, därför har de genomförda
inventeringarna koncentrerats till vattensystem inom kalkningsområdena. Andra
kriterier i vattensystemen som kommer att prioriteras i ett första skede är att hela
vattensystemet ligger inom kommunens gränser, samt att det mynnar i Ljusnan.
En grov uppskattning är att drygt hälften av kommunens vattensträckor är
biotopkarterade. Dock måste vissa delvis återbesökas eftersom det är så lång tid
sedan inventeringen utfördes. Det finns hellre inga protokoll från sjöar förutom på
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0170/11
§ 36 forts.
dem som inventerats i år. För att hämta in material till en fiskevårdsplan för hela
kommunen bedöms att det kommer att åtgå minst ett år till, troligen mer.
Biotopkartering kan i bästa fall utföras från maj till slutet av oktober dessutom bör
tid och resurser avsättas för elprovfiske som är en viktig del i fiskeplansarbetet.
Som ett exempel kan nämnas att Söderhamns kommun, som är den kommun i
länet som senast tagit fram en fiskeplan, under de senaste sex åren har upparbetat
cirka 24 miljoner kronor i olika fiskebefrämjande åtgärder med externa medel.
En styrgrupp bestående av miljöchefen Karin Hansson, fritidschefen Pär Ferm,
kommunekologen Pär Lundagårds och projektledaren Peter Hallgren kommer att
leda projektet. Länsfiskekonsulenten Karl Gullberg samt Fredrik Stjernholm på
länsstyrelsens miljöanalysenhet kommer att fungera som referenspersoner till
styrgruppen
För att kunna fortsätta projektet och färdigställa en fiskeplan som innefattar hela
kommunen kommer det att krävas att projektledarens anställning förlängs under
åren 2013 och 2014. Kostnaderna för denna förlängning uppgår till 500 000
kronor per år, det vill säga totalt en miljon kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 201
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 oktober 2012
Yrkanden
Leif Persson (S), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Helena Brink (C),
Annelie Wallberg (S), Harald Noréus (FP) och Yvonne Oscarsson (V):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsättning av projektet av
färdigställande av Fiskeplan i Ljusdals kommun. Beslut om finansiering
delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Leif Perssons m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
KSAU
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0543/12
§ 37

Remissyttrande gällande ansökan om bearbetningskoncession enligt
minerallagen för Enåsen K nr 2 i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till yttrande till länsstyrelsen Gävleborg avseende Boliden Mineral
AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Enåsen K nr 2 i
Ljusdals kommun godkänns och ska skickas till Länsstyrelsen Gävleborg.

Sammanfattning
Boliden Mineral AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession för
ett område benämnt Enåsen K nr 2 i Ljusdals kommun. Ansökan är skickad på
remiss till länsstyrelsen enligt 8 kapitlet minerallagen. Länsstyrelsen har begärt
kommunens synpunkter enligt 28 § mineralförordningen.
Enligt gällande översiktsplan ska kommunen politiskt ta ställning till vilken typ av
brytningsvärda ämnen som kan accepteras inom kommunen. Det är
kommunstyrelsen som ansvarar för användningen av mark och vatten enligt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun. Därför
föreslås att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande.
Det har tidigare bedrivits gruvverksamhet inom området och nu planeras en
fortsättning genom underjordsbrytning av kvarstående mineralisering. För att få
starta gruvverksamhet krävs sedan tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken och en ny miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Ansökan avser guldfyndighet och har en koncessionstid om 25 år. Området är
beläget cirka 2 mil nordväst om Ramsjö. Koncessionsområdet berör de privatägda
fastigheterna Flomyran 1:1 i Ljusdals kommun och Snöberg 1:32 i Ånge
kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 8
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 januari 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 9 januari 2013
Ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för området
Enåsen K nr 2, Ljusdals och Ånge kommuner, 6 december 2012

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0543/12
§ 37 forts.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet återremitteras i första hand, i andra hand avslås
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet, Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 14 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat avslå Ingalill
Fahlströms återremissyrkande.
Ordföranden ställer Leif Hansens yrkande om bifall mot Ingalill Fahlströms
yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif
Hansens yrkande.
Reservation
Ingalill Fahlström (MP)

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0570/11
§ 38

Samrådsyttrande Edeforsens kraftverk
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till reviderat yttrande godkänns.

Sammanfattning
Fortum har inkommit med en ansökan till mark- och miljödomstolen vid
Östersunds tingsrätt om uppförande av ny kraftstationsbyggnad samt
dammsäkerhetshöjande åtgärder och ändrade vattenhushållningsbestämmelser
med mera vid Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Ärendet har skickats på remiss till
Ljusdals kommun, den 10 december 2012.
Fortum har för avsikt att öka uttaget av vatten som går genom kraftverket.
Idag: 20 kubikmeter/sekund, turbineffekt 0,8 MW, produktion av 3 GWh, 4 m
fallhöjd.
Planerad utbyggnad: 110 kubikmeter/sekund, turbineffekt 4 MW, produktion av
23 GWh, 4 m fallhöjd.
Kraftverket planeras att byggas om och tilloppskanalen ska breddas och fördjupas.
Fortum vill också ersätta befintlig dammkonstruktion med tornkranar med ny
överfallsdamm med överströmningsbara klaffluckor. Klaffluckorna ska reglera
vattenföringen i forsen säsongsvis.
Mer vatten kommer att gå i forsen under sommarperioden än under vintern.
Vatten kommer dock alltid att gå i forsen men beroende på klaffluckornas lägen
kommer fiskvandring kunna ske i olika grad beroende på säsong.
På Mark- och Miljödomstolens uppdrag har länsstyrelsen Västernorrland
inkommit med ett sakkunnigutlåtande som kommunen också ska yttra sig om.
Därför har ett tillägg till yttrandet gjorts.
Kommunekologen föreslår i ett reviderat förslag att kommunens yttrande ska
lyda:
Kommunstyrelsen avstyrker Fortums ansökan till ombyggnad av Edeforsens
kraftverk. Kommunstyrelsen förordar att det befintliga uttjänta kraftverket rivs ut.
Enligt 4 kap 6 § miljöbalken (1998:808) står det att vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i
älvsträckan mellan Laforsen och Arbråsjöarna om inte vattenverksamheten endast
förorsakar obetydlig miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västernorrland har i sitt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0570/11
§ 38 forts.
sakkunniga utlåtande bland annat bedömt att ansökt verksamhet kommer att ha
mer än obetydlig påverkan.
Kommunstyrelsen delar det sakkunniga utlåtandet att de ansökta åtgärderna
kommer att ha ber än obetydlig miljöpåverkan och därmed inte i linje med syftet i
riksintresset. Kommunstyrelsen anser vidare att riksintresset i området är viktigt.
Enligt översiktsplanen skapas förutsättningar för turism och kommunens
attraktivitet för både besökare och bofasta ökar när vi vårdar våra natur- och
kulturvärden. Därmed anser kommunstyrelsen att om kraftverket är i ett alltför
dåligt skick bör det utrivas i sin helhet och älvsträckan återställas.
För övrigt anser kommunstyrelsen att hela älvsträckan från havet till Laforsen bör
omprövas med avseende på vattenkraft samt att fiskvandringsvägar bör byggas så
att lax, havsöring, ål m m kan vandra upp längs älven för reproduktion/tillväxt.
Fram till dess att det är möjligt bör inga åtgärder vidtas som ökar utnyttjandet av
Ljusnans vattenföring för kraftproduktion.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till reviderat yttrande 30 januari 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 10 januari 2013
E-brev från Fortum, 21 januari 2013
Sakkunnigutlåtande från länsstyrelsen i Västernorrland, 14 januari 2013
Kungörelse från Mark- och Miljödomstolen 7 december 2012
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP), Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom
(KD), Leif Persson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till det reviderade förslaget
till yttrande.
Roland Bäckman (S), Helena Brink (C) och Stig Andersson (V): Ljusdals
kommun har ingen erinran mot ansökan om energieffektivisering under
förutsättning att ansökan uppfyller de lagkrav, riksintressen, vattendirektiv,
svenska miljömål och Natura 2000-områden som gäller och att fiskvandringen
garanteras från havet uppströms.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0570/11
§ 38 forts.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens m fl yrkande, Nej-röst för Jonny Mills m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Jonny
Mills m fl yrkande.
Reservationer
Helena Brink (C), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson (V),
Roland Bäckman (S), Stina Michelson (S) och Annelie Wallberg (S).

Beslutsexpediering
Akt
Mark- och miljödomstolen

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0541/12
§ 39

Nysatsning Kläppaängarna
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Pengar till projektet med Kläppaängarnas naturreservat steg 1 beviljas med
125 000 kronor.

2.

Omprövning av gällande förrättning av Svinhammarsvägen beviljas, kostnad
30 000 kronor.

3.

Pengar tas från Naturvårdsfonden.

4.

Ärendena ska vara slutförda den 1 december 2013.

Sammanfattning
Projektet har initierats av kommunekolog och miljöchef som ett sätt att lyfta ett
tätortsnära naturreservat som har potential att bli mer attraktivt för besökare till fots
eller cykel. Området är redan idag ett populärt område för cyklister då det går en
grusväg genom reservatet.
Projektet kommer att lyfta fram naturreservatets naturvärden som består av mycket
lövskog. Detta är ett första steg i en flerårig satsning på naturreservatet för friluftsliv
och naturvärden. Forskningsrapporter har påvisat att löv ger hälsa. Genom att främja
detta kan man få en positiv utveckling på folkhälsa samtidigt som man främjar
naturvärden knutna till lövskog. Eftersom naturreservatet ligger mellan älven och
järnvägen, endast 6 kilometer från Ljusdals centrum och är förhållandevis platt finns
möjligheter att anpassa delar av reservatet för rörelsehindrade personer. Närheten till
tätorten ger skolan en möjlighet att använda området i större utsträckning.
Satsningen kan kanske på sikt leda till att reservatet blir lämplig lokal för vitryggig
hackspett. Lönebidrag är sökt med 125 000 kronor som delfinansiering av 50 % av
projektet.
Pengar söks nu för steg 1 i planen.
Steg 1: Förstudier, inventeringar, förslag till eventuella utvidgningar, leder, entré
och ny skötselplan
Steg 2: Markköp?, nytt förslag till beslut, åtgärder enligt skötselplan
Omprövning av gällande förrättning av Svinhammarsvägen kommer att underlätta
kommunens skötsel och tillsyn av naturreservat. Idag är vägen avgrävd vid den
gamla järnvägsbron vid Tingvallen. Detta försvårar den skötsel och tillsyn vi har på
reservatet. Kommunen är markägare till marken på båda sidor om den gamla
järnvägen och reservatet breder ut sig på båda sidorna.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0541/12
§ 39 forts.

Vid en omprövning prövar lantmäterimyndigheten om de anser att det finns skäl för
markägaren att få andelstal i en annan förening för att sköta sin mark.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 2
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 december 2013
Yrkanden
Annelie Wallberg (S), Lars Björkbom (KD), Ingalill Fahlström (MP), Marie-Louise
Hellström (M), Harald Noréus (FP), Helena Brink (C) och Jonny Mill (SRD): Bifall
till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Annelie Wallbergs m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0540/12
§ 40

Entréprojekt Järvsö Klack
Kommunstyrelsen beslutar
1.

50 000 kronor avsätts till att förbättra entrén till Järvsöklackens naturreservat.

2.

Pengar tas från naturvårdsfonden.

3.

Ärendet ska vara slutfört senast den 31 november 2013.

Sammanfattning
Under 2012 slutfördes bildandet av Järvsöklackens naturreservat. Naturreservatet
var ett väldigt besöksvänligt och populärt besöksmål redan innan
reservatsbildningen och besökstrycket kommer med all sannolikhet att öka efter
bildningen av reservatet. För att göra entrén mer sammanhållen och distinkt
förslås att:
•
•
•

En portal byggs vid stigens början så att det tydligt framgår att här börjar
reservatet.
Markbyte sker för att förbättra upplevelsen av entrén i reservatet.
Röjning och friställning av löv och lind sker i förespråkat skötselområde
enligt skötselplanen.

Åtgärderna beräknas kosta cirka 100 000 kronor. Lona-bidrag är sökt vilket, om
det beviljas ger ett bidrag på 50 000 kronor. Resterande kostnad, 50 000 kronor
tas från kommunens naturvårdsfond.
Om bidrag inte beviljas kommer markbytet utföras, förutsatt att överenskommelse
träffas med markägare, samt någon av de andra åtgärderna beroende på hur
mycket pengar som återstår. Åtgärderna är tänkta att utföras under
barmarksperioden 2013.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 1
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 17 december 2013
Yrkanden
Annelie Wallberg (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0540/12
§ 40 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0518/12
§ 41

Begäran om planuppdrag gällande fördjupad översiktsplan för
Ljusdals tätort/köpingen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta fördjupad
översiktsplan för Ljusdals tätort.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen påbörjar arbetet med fördjupad
översiktsplan för Ljusdals tätort efter det att den fördjupade översiktsplanen
för Järvsö och det tematiska tillägget till översiktsplan gällande
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge (LIS) är färdigställda.

3.

Samhällsutvecklingsförvaltningen återkommer vid påbörjandet av arbetet
angående eventuell begäran om tillskjutande av erforderliga medel ur det
egna kapitalet.

Sammanfattning
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialradikala demokraterna i
Ljusdal har i en skrivelse till kommunstyrelsen, den 28 november 2012, föreslagit
att kommunen upprättar en fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/ köpingen.
Partierna menar att det finns ett behov av en samlad strategi för utvecklingen av
tätorten. En fördjupad översiktsplan visar färdriktningen för ett hållbart
lokalsamhälle avseende en hållbar fysisk struktur. Planen är en viljeinriktning för
kommunens visioner och behandlar hur statliga intressen, miljö- och riskfaktorer
och miljökvalitetsnormer ska hanteras. Ärendet har översänts till
samhällsutvecklingsförvaltningen för handläggning.
Samhällsutvecklingsförvaltningen delar synpunkterna som kommer till uttryck i
skrivelsen och välkomnar initiativet. Tätorterna Färila, Ljusdal och Järvsö bör,
utöver den kommunomfattande översiktsplanen, omfattas av aktuella fördjupade
översiktsplaner.
Dock är nuvarande personalresurser inte tillräckliga för att på ett effektivt sätt
bedriva arbetet med tre stycken nya översiktsplaner. Förvaltningen har i uppdrag
från kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för
Järvsö, som ska ersätta den nuvarande från 1988. Därtill ska förvaltningen ta fram
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutvecklingsområden i
strandnära lägen (LIS). Arbetet med LIS- planen ska, enligt kommunstyrelsens
beslut från den 7 maj 2009, 119, tas fram när det tematiska tillägget till
översiktsplan gällande vindkraft är färdigställt. Vindkraftsplanen har nu antagits
av kommunfullmäktige den 19 november 2012, § 214.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0518/12
§ 41 forts.

Därför föreslås att, om planuppdraget ges, så ska det påbörjas efter det att de
nuvarande två översiktsplaneuppdragen är färdigställda och att förvaltningen då
återkommer med eventuell begäran om erforderliga medel ur det egna kapitalet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 10
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 10 januari 2013
Skrivelse från (M) (FP), (KD) och (SRD), 28 november 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag punkt 1
och 2. Avslag på punkt 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkterna 1 och 2 i
samhällsutvecklingsutskottet förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller denna.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0065/12
§ 42

Fördjupad översiktsplan för Järvsö - godkännande av projektbeskrivning
och finansiering
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Projektbeskrivningen för fördjupad översiktsplan för Järvsö godkänns.

2.

Beslut om finansiering delegeras till allmänna utskottet.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat en projektbeskrivning för arbetet
med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Järvsö.
Projektbeskrivningen är ingen formell planhandling, men tar bland annat upp
syfte, mål och organisationsstruktur för arbetet, vilket underlättar det kommande
arbetet och bidrar till samsyn mellan beställare och utförare.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen kommer det att behövas stöd i
form av konsult. Kostnad för konsult beräknas till 960 000 kronor exklusive
mervärdesskatt. Pengar föreslås tas ur det egna kapitalet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 9
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 januari 2013
Projektbeskrivning 8 januari 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill (SRD) och Ingalill
Fahlström (MP): Projektbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Järvsö
godkänns. Beslut om finansiering delegeras till allmänna utskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
KSAU
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0027/11
§ 43

Detaljplaneändring av Åkersta 26:6 "tomt vid Kyrksjön" i Ljusdal antagande av detaljplan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för Åkersta 26:6 med flera ”tomt vid Kyrksjön” antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneändringen är att ge byggrätt för ett bostadshus med en total
byggrätt på 280 m². Den aktuella fastigheten har tidigare varit obebyggd på grund
av att den inte ansetts vara möjlig att bebygga på grund av översvämningsrisk.
Trots detta har delar av fastigheten varit detaljplanerade för bostadsändamål.
Fastigheten har tidigare tillhört Åkersta 26:5 norr om planområdet och fungerat
som trädgård.
Nya beräkningar av höga flöden har gjorts och området kan nu användas för
bostadsändamål.
Hela området berörs av strandskydd som hävs i och med planens antagande.
Planområdet är beläget nära Kyrksjön, vid Åkerstagatans slut. Idag består området
av tät vegetation och är i planen planerad för bostadsändamål. Även den sista
biten av Åkerstagatan ingår i detaljplanen eftersom den inte är planlagd i
dagsläget. Den har planerats som ”lokalgata”.
Detaljplanen har handlagts genom normalt planförfarande och har under tiden 16
november 2012 till 14 december 2012 varit föremål för utställning. Samrådet
skedde våren 2012.
Detaljplanen kan härmed överlämnas för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 11
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 19 januari 2013
Antagandehandlingar 10 januari 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0027/11
§ 43 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0370/12
§ 44

Önskemål om förskjutning av obebyggd tomt i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Framställningen om markförvärv och förskjutning av tomt avslås.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Järvsö Kyrkby 2:5 i Järvsö har inkommit med förfrågan om
att få köpa mark söder om sin tomt från kommunens angränsande fastighet Öje
28:1. Hon vill också komma i besittning av fyra meter ytterligare mark öster om
sin fastighet på en angränsande privatägd fastighet. Detta skulle lösas genom en
förskjutning av den angränsande tomten, vilken då skulle hamna fyra meter in på
kommunens Öje 28:1.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har kommunstyrelsens uppdrag att göra en
fördjupad översiktsplan över Järvsö. Arbetet med detta har nyligen påbörjats.
Kommunens fastighet Öje 28:1 är inte planlagd söder om fastighetsägarens tomt
och kan komma i fråga för ytterligare bebyggelse. Det är inte lämpligt att föregå
den fördjupade översiktsplanen genom att i nuläget besluta om markförsäljningar i
området. Området öster om den angränsande tomten är i byggnadsplanen från
1946 utlagt som tomtmark för allmänt ändamål, vilket kräver en ändring av
detaljplanen för att det ska kunna ianspråktas för bostadsändamål.
En sådan ändring kan inte bli aktuell förrän översiktsplanen är klar.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 13
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 14 januari 2013
Skrivelse om önskemål om förskjutning av obebyggd tomt 14 augusti 2012
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Uppdrag ska ges till förvaltningen att tillskriva
sökanden att kommunen ställer sig positiv till att försälja den önskade marken
under förutsättning att sökanden själv når överenskommelse med den andra
parten.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0370/12
§ 44 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Sökanden
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0150/12
§ 45

Anhållan om markköp från Öje 28:1 i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Framställningen om markköp avslås.

Sammanfattning
Berglin-Bygg AB som är ägare till en byggbar tomt vid Stenevägen i Järvsö har
inkommit med förfrågan om att få utöka sitt område genom tillköp från
kommunens angränsande fastighet Öje 28:1.
Samhällsutvecklingen har kommunstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad
översiktsplan för Järvsö. Arbetet har nyligen påbörjats.
Området söder om Berglin-Bygg AB:s tomt är inte tidigare planlagt och om det
skulle bli aktuellt för ytterligare bebyggelse är det inte lämpligt att föregå
översiktsplanen genom att i nuläget besluta om markförsäljning i området.
Området öster om Berglin-Bygg AB:s tomt är i byggnadsplanen från 1946 utlagt
som tomt för allmänt ändamål, vilket kräver en detaljplaneändring för att området
ska kunna användas för bostadsändamål. Ytterligare öster därom ligger
genomfartsreservat för riksväg 83. Detaljplaneändring i området bör också den
föregås av fördjupad översiktsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 12
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 14 januari 2013
Skrivelser från Berglin-Bygg AB, 22 mars 2012 och 8 januari 2013
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sökanden, Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0023/13
§ 46

Anhållan om förvärv av Storhaga 7:12
Kommunstyrelsen beslut
1.

Kommunen överlåter och försäljer fastigheten Storhaga 7:12 till
fastighetsägaren till Storhaga 7:11 för en krona mot att denne övertar ansvaret
för den del av den gamla kommunala avloppsanläggningen som ligger på
fastigheten Storhaga 7:11 och 7:12.

2.

Fastighetsägaren ska därvid upplåta rätt för Storhaga 7:10 att utan kostnad dra
en bevattningsledning genom det gamla rör- och brunnssystemet.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Storhaga 7:11 har inkommit med förfrågan om att få förvärva
fastigheten Storhaga 7:12. Fastigheten har en areal av 1 500 kvm och är på tre
sidor omgiven av fastigheten Storhaga 7:11.
Fastighetsägaren använder omgivande mark som fårbete och har även haft
området inhägnat tillsammans med sin mark. På fastigheten finns en avloppsbrunn
som tidigare ingick i en kommunal avloppsanläggning för Storhaga by.
Ytterligare två brunnar finns söder om denna på fastigheten Storhaga 7:11. Den
kommunala anläggningen togs ur bruk på 1980-talet då Storhaga anslöts till
Ljusdalsnätet via ledning i Ljusnan. Fastighetsägaren vill ta över Storhaga 7:12
mot att han tar på sig ansvaret för den del av den gamla kommunala anläggningen
som ligger på Storhaga 7:11 och 7:12 . Främst är det brunnarna som utgör en
potentiell säkerhetsrisk om något händer med brunnslocken. Storhaga 7:12 ligger
inom strandskyddsområde för Ljusnan och är således inte aktuell för bebyggelse.
Fastigheten som sådan torde inte vara av intresse för någon annan eftersom den
ligger nästan helt innesluten i fastighetsägarens lantbruksfastighet. Den gamla
avloppsledningen går också över Storhaga 7:10.
Ägaren till fastigheten Storhaga 7:10 är intresserad av att kunna dra en
bevattningsledning från Ljusnan till sin fastighet genom det gamla
ledningssystemet som möjliggör en dragning under riksvägen. Fastighetsägaren är
villig att upplåta det gamla ledningsnätet för en sådan ledning om han tar över
ansvaret för systemet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0023/13
§ 46 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 14
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 14 januari 2013

Beslutsexpediering
Akt
Sökanden
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 47

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande enligt 7 kap. 7 §
arbetsmiljölagen gällande miljökontorets, Individ- och familjeomsorgens och
omsorgsförvaltningens lokaler. KS 0480/12

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 48

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Hälsingerådets hemställan till Rikspolisstyrelsen respektive Regeringskansliet
om återinrättande av polisutbildning på distans i Gävleborg. KS 534/12

2.

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 för Region Gävleborg. KS 552/12

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 49

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningarna noteras till protokollet.

För kommunstyrelsen finns delegationsbeslut nr 140-143/2012, 1-7/2013
(kommunledningskontoret) samt 159-346 (samhällsutvecklingsförvaltningen) för
kännedom.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 50

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•

Justerare

Hälsingerådet 16 januari 2013
Energikoncernen 7 januari 2013
AB Ljusdalshem 18 december 2012
AB Ljusdals Servicehus 18 december 2012

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0014/13
§ 51

Ansökan från Veckeboortens VSF om vägbyggnadsbidrag, enskilda
vägar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Veckeboortens vägsamfällighetsförenings begäran om vägbyggnadsbidrag à
295 869 kronor beviljas.

2.

Pengarna anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Av anslaget till enskilda vägar kan, förutom för drift/underhåll, kommunalt bidrag
utgå till ombyggnader/större upprustningar i mån av medel. Enligt fastställt
reglemente utgår bidraget till den del av kostnaden som enligt andelstal (eller annan
beräkning) hänförs till permanent bostadsbebyggelse.
I kommunens reglemente står ”att bidrag till byggande, upprustning och beläggning
av enskilda vägar inom Ljusdals kommun må, i den mån anslag härtill anvisas i
budget eller genom särskilt beslut, utgå enligt nedan angivna normer”. I fråga om
statsbidragsberättigade vägar gäller den av Trafikverkets slutligt godkända
kostnaden.
Normalt har under senare år 100 000 kronor utgått i bidrag enligt budget. 2012
kunde cirka 140 000 kronor fördelas på fyra objekt eftersom en del medel fanns
kvar på driftbidragssidan. Under 2012 har ytterligare en ansökan om vägbyggnadsbidrag kommit in i den storleksordningen att ordinarie anslag inte räcker till. För att
kunna betala ut begärt bidrag krävs att extra medel tillsätts enligt beräkningen
nedan.
När det gäller Veckeboortens vägsamfällighet beräknas vägen få 70 % statsbidrag
och kommunalt bidrag utgår med 20 %. Den totala upprustningen är
kostnadsberäknad till 2 054 644 kronor. Med gällande antalstal på 72 % ger det
enligt reglementet ett kommunalt bidrag på 295 869 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 18
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 januari 2013
Besiktningsprotokoll 20 november 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0014/13
§ 51 forts.
Yrkanden
Helena Brink (C), Stina Michelson (S), Marie-Louise Hellström (M), Lars Molin
(M) och Harald Noréus (FP): Veckeboortens vägsamfällighetsförenings begäran om
vägbyggnadsbidrag à 295 869 kronor beviljas.
Roland Bäckman (S) och Jonny Mill (SRD): Pengar anslås ur kommunstyrelsens
konto till förfogande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Sökanden
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0306/12
§ 52

Begäran om VA-utredning och fastställande av verksamhetsområdet för
det kommunala reningsverket vid Harsasjön
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet för förslag om
medelsanvisning.

Sammanfattning
Harsa nämns som ett av tre områden av riksintresse för det rörliga frilufslivet i
översiktsplanen för Ljusdals kommun. Harsasjön är vackert belägen med ett
attraktivt läge för turism och fritidsboenden året runt. Sjön har ett relativt litet
tillrinningsområde och visar i dagsläget tecken på övergödning. I den östra delen
av sjön ligger gemensamhetsanläggningen Ljusdal Järvsö-Hamre ga:1, som
förvaltas av Harsaklackens Samfällighetsförening och som omfattar 42
fastigheter. Idag står gemensamhetsanläggningen inför behovet av en ombyggnad
av infiltrationsanläggningen. I och med behovet av ombyggnation tillkom även
önskemålet att ansluta WC till anläggningen. Idag har flera fastigheter löst WCanslutningen till avloppet med slutna tankar eller egna infiltrationsanläggningar.
Utifrån behovet av ombyggnation inkom föreningen för
gemensamhetsanläggningen med en skrivelse den 27 januari 2012 till
miljöenheten. I skrivelsen presenteras fyra alternativ till ombyggnation av
anläggningen. De olika alternativen medför både miljömässiga och ekonomiska
begränsningar för genomförandet. Miljöenheten har ställt sig mycket tveksam till
att tillåta ytterligare infiltration av avloppsvatten inom Harsasjöns
tillrinningsområdet, eftersom recipientens tålighet är starkt begränsad i dag.
Föreningen valde därför att inkomma med frågan till kommunstyrelsen om
möjligheten att ansluta området till det kommunala reningsverk som finns i
anslutning till Harsagården.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade att miljöenheten tillsammans med Ljusdal
Vatten AB ska genomföra ett samrådsmöte med Harsaklackens
samfällighetsförening. Mötet genomfördes den 9 november 2012 och resulterade i
att föreningen tillsammans med miljöenheten och Ljusdal Vatten AB gemensamt
inkommer med en begäran om att en VA-utredning görs för Harsasjöns
tillrinningsområde.
Miljöenheten, Ljusdal Vatten AB och Samfällighetsföreningen Harsaklacken
anser att det finns ett stort behov av ett en VA-utredning för Harsasjön tas fram.
Med tanke på recipienten Harsasjöns begränsade förutsättningar, det begränsade
tillrinningsområdet, det attraktiva läget och den befintliga näringspåverkan bör
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0306/12
§ 52 forts.

utredningsområdet omfatta Harsasjöns hela tillrinningsområde. I och med detta
bör också den framtida renvattenförsörjningen ingå i utredningen, då det i
dagsläget finns kommunal lösning, gemensam lösning och enskilda vattentäkter
för olika delar av bebyggelsen.
VA-utredningen bör visa på lösningar som kan innefatta exempelvis anslutning
för avloppsanläggningar till det kommunala reningsverket, alternativa
gemensamhets-anläggningar med enskilt respektive kommunalt
huvudmannaskap. Det är viktigt att VA-utredningen även beskriver hur de olika
alternativen tekniskt kan lösas. Utredningen ska även beskriva de olika
alternativens konsekvenser för Harsasjön, i huvudsak utifrån
näringsbelastningsperspektivet. Det är också mycket viktigt att utredningen
tydligt visar på de olika alternativens ekonomiska konsekvenser för berörda
parter, fastighetsägare och kommun.
När VA-utredningen är klar finns underlag för beslut om fastställelse av
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen. Detta krävs då det aldrig
har fattats något beslut i kommunfullmäktige om fastställande av
verksamhetsområde i Harsa. I ett sådant beslut ska det dessutom anges separata
verksamhetsområden för renvatten respektive spillvatten, i enlighet med
vattentjänstlagen (2006:412).
Miljöenheten förordar att en extern konsult upphandlas för uppdraget för att skapa
acceptans och trovärdighet för de reslutat som framkommer i VA-utredningen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 7
Skrivelse från miljöenheten och Ljusdal Vatten AB, 21 december 2012
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 185
Skrivelser från Harsaklackens samfällighetsförening 12 september 2012

Beslutsexpediering
Akt
KSSU

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0011/13
§ 53

Förslag till fördelning av investeringsbidrag samlingslokaler 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Investeringsbidraget fördelas enligt förvaltningens förslag.

2.

Pengar tas från investeringskontot till samlingslokaler.

3.

Ärendet ska vara slutfört den 31 december 2013

Sammanfattning
Fyra föreningar har kommit in med ansökningar om investeringsbidrag för en totalkostnad på
338 475 kronor. Bidrag kan beviljas med 50 % av godkänt bidragsunderlag, vilket ger
169 237:50 på dessa ansökningar. I budget för 2013 finns 100 000 kronor avsatta.
Hybo Bgf
Logen No 2036 Ljusbringaren
Los IF
Boda Bgf

45 900
43 200
50 000
199 375

22 950
21 600
25 000
99 687:50

Totalt

338 475

199 375

Två av ansökningarna handlar om mindre standardhöjande åtgärder och den tredje är
ombyggnad av en ojordad elinstallation på Nickelvallen i Los. Den fjärde är
handikappanpassning av en toalett och om den investeringen beviljas kommer hela
budgeterade anslaget att förbrukas. Den ansökan har dessutom gått till Boverket och i
avvaktan om beslut därifrån bör den ansökan ligga vilande och behandlas på nytt när man fått
svar från verket under våren 2013.
Åtgärden på samlingslokalen i Los bör prioriteras eftersom kommunstyrelsen den 9 augusti
2012, § 243 beslöt att den lokalen ska ingå i gruppen för godkända samlingslokaler. Lokalen
får efter en el-revision inte nyttjas som offentlig lokal om inte elinstallationen åtgärdas.
Investeringsbidraget 2013 till samlingslokaler föreslås fördelas enligt följande förslag:
Hybo Bgf
Logen No 2036 Ljusbringaren
Los IF

22 950 kronor
21 600 kronor
25 000 kronor

Totalt

69 550 kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0011/13
§ 53 forts.
Resterande belopp 30 450 kronor reserveras till beslut kommer från Boverket angående Boda
Bgf:s ansökan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 15
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 januari 2013
Ansökningar
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0002/13
§ 54

Ansökan om bidrag inför Lions Club Ljusdals 60-årsjubileum
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan från Lions Club Ljusdal angående bidrag till ”arrangemangsstöd”
till organisationens 60-års jubileum våren/sommaren 2013 i Ljusdals
Folkpark med en summa av 10 000 kronor bifalles.

2.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Lions Club har varit verksam i Ljusdal sedan 1953 och firar under 2013 sitt 60-års
jubileum. Organisationen planerar på grund av detta ett större arrangemang i
Ljusdals Folkpark innan sommaren, med ett brett utbud av aktiviteter för alla
åldrar. Inför detta jubileumsarrangemang ansöker nu Lions Club Ljusdal om ett
kommunalt bidrag för att täcka kostnaderna för genomförandet av detta firande.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 5
Förslag till beslut gällande bidrag till Lions Club Ljusdals 60-årsjubileum 2013,
10 januari 2013
Ansökan från Lions Club Ljusdal om bidrag till 60-årsjubileum 2 januari 2013
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Lions Club Ljusdal
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 55

Skräpplockardagar 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun deltar i skräpplockardagarna 2013.

2.

15 000 kronor anslås från kommunstyrelsen konto till förfogande för inköp
av handskar och informationsmaterial.

3.

Fr o m 2014 ska deltagande och finansiering ske ur ordinarie verksamhet.

Sammanfattning
När kommunen vill uppmuntra invånarnas engagemang mot nedskräpningen är
Skräpplockardagarna ett bra tillfälle. Flera kommuner arrangerar aktiviteter i form
av tävlingar för elever med mera. Förra året deltog 1 094 personer i kommunen i
skräpplockardagarna.
Gata- och parkenheten vill att Ljusdals kommun även detta år deltar i
arrangemanget som anordnas av Håll Sverige Rent.
För att ha möjlighet att göra lite mer önskar den grupp som samordnar
kommunens insatser att ekonomiska medel avsätts för arrangemanget. Om
kommunstyrelsen avsätter pengar kan handskar köpas in till de skolbarn som ska
plocka skräp samt kostnader för upptryckning av kampanjmaterial täckas.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 22 januari 2013, § 21 att Ljusdals kommun
deltar i skräpplockardagarna 2013 och att 15 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande för inköp av handskar och informationsmaterial.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 21
Yrkanden
Annelie Wallberg (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Fr o m
2014 ska deltagande och finansiering ske ur ordinarie verksamhet.
Ingalill Fahlström (MP): Ljusdals kommun deltar i skräpplockardagarna 2013.
Avslag på punkt 2 i samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07

§ 55 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunen ska delta
i skräpplockardagarna 2013. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anslå 15 000 kronor
ur kommunstyrelsens konto till förfogande för inköp av handskar och
informationsmaterial. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till yrkandet om att
fr o m 2014 ska deltagande och finansiering ske ur ordinarie verksamhet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0472/12
§ 56

Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande
begränsning av vargbeståndet i kommunen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar som
viljeyttring att verka för en begränsning av vargstammen i kommunen i likhet
med redan laga kraftvunna beslut i Dalakommuner.
Motionärerna föreslår:
•

Kommunen verkar för att ingen nyetablering av varg sker samt att befintliga
bestånd av varg ej ska utökas.

•

Viljeyttringen skrivs in som mål i översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 215 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens beredning föreslår efter samråd med jurist på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) att motionen avslås.
Juristen på SKL menar om att om man inom kommunen skulle vilja verka för att
inga vargar ska finnas eller för en minskning av antalet vargar så är det sannolikt
olagligt. Motionen ska avslås för att det ligger utanför kommunens kompetens.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att efter kontakt med
jurist på Sveriges Kommuner och Landsting konstateras att motionen inte är en
angelägenhet för kommunen. Eftersom motionen ligger utanför kommunens
kompetensområde föreslås att motionen avslås.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 7 att motionen avslås.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Motionen ska avslås.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0472/12
§ 56 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0349/12
§ 57

Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete
med brottsbekämpning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
skriver han:
”Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i
kommunen men begränsas i sitt arbete. Enligt en undersökning grundad på 2 000
polistimmar så spenderade polisen endast en procent åt fotpatrullering samt 70%
på stationen eller i bilarna. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon
annan enkelt kunde sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och
kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill, det verkliga polisiära
arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning.
Hedemora kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört
en tät dialog med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under
hösten 2012 kommer kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som
utfärdande av pass, tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av
delgivningar, ta emot och dela ut hittegods, samt bistå med polisens broschyrer.
Allmänhetens tillgång till dessa tjänster kommer att öka med bättre öppettider och
samarbetet mellan polisen och kommunen blir tätare.
I Lomma kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta
för polisen i sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet
ser positivt på en utveckling av dessa samarbeten har även Sölvesborg kommun
initierat ett prov med samma modell.
En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i
kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare
Ljusdal kan vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över
de uppgifter som kan utföras av andra än utbildade poliser.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0349/12
§ 57 forts.

Benny Bergström föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

Ljusdals kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka administrativa
uppgifter kommunen i framtiden kan bistå polisen med.
Kommunen i samråd med Länspolisen tar fram en plan för hur projektet kan
genomföras så snart det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 148 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till LKL (Ljusdals kommuns
ledningsgrupp) för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att motionsställaren föreslår att kommunen
skall underlätta för polisen att göra sitt arbete genom att ta över administrativa
uppgifter. Undertecknad anser att det inte ligger inom den kommunala
kompetensen att ta över annan myndighets arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att samverkan mellan
kommunen och polis redan idag sker inom en rad olika områden, vilket är bra och
ofta ger ett bra resultat. Det ligger däremot inte inom den kommunala
kompetensen att överta andra myndigheters administrativa uppgifter och därför
föreslås att motionen avslås.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 5 att motionen avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0239/12
§ 58

Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd
i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett
ekonomiskt bidrag, till alla aktiva bygderåd, samt att bidraget arbetas in i
ELP för att skapa långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera kriterier inför utbetalning av bidraget.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon:
” Ljusdals kommun har många aktiva bygderåd i Färila, Järvsö, Ramsjö, Fågelsjö och Los
som gör stora insatser för den egna bygdens utveckling och framtid.
Man ordnar olika aktiviteter som marknader, teater, massor av vår- och sommaraktiviteter
med mera. Inte minst är de en viktig remissinstans för kommunens olika utvecklingsplaner.
Ett arbete som utförs av bygderåden helt ideellt, många timmar av den egna fritiden läggs ner
i arbete för att människor ska trivas, må bra och vilja stanna kvar i bygden.
Bygderåden gör allt för få ihop egna pengar i kassan för sina aktiviteter, ideella insatser från
enskilda personer som är ovärderliga för kommunen.
Våra lokala bygderåd har ingen ersättning eller får inget bidrag från kommunen utan deras
insatser räknas många gånger som självklara. En attityd som inte ger våra bygderåd den
energi eller uppskattning som de är så väl värda.
Jag ser många människor runt om i vår kommun som lägger ner sin själ och sin fritid för att
aktivera bygden och bidrar med en positiv och självklar inställning som är beundransvärd på
många sätt.
Ljusdals kommun borde på ett mycket tydligare sätt stimulera dessa ideella krafter genom ett
bygderådsstöd i någon form. Ett ekonomiskt bidrag vid varje besvarad remiss eller annan
betydelsefull aktivitet, någon form av uppmuntran är verkligen på sin plats.”
Helena Brink yrkar att ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor utgår årligen till våra lokala
bygderåd mot inskickad och godkänd verksamhetsberättelse.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0239/12
§ 58 forts.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Närljus.
Närljus skriver i sitt yttrande att de tycker att förslaget är positivt i meningen att
stimulera våra byaråd i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling på
landsbygden. Hudiksvalls kommun har haft motsvarande system de senaste tio
åren. Nivån på ersättningen bör kanske diskuteras och om det ska vara ett bidrag
till aktiviteter eller en ersättning för nedlagd tid.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen berör ett
viktigt område, det vill säga hur kommunen på ett bra sätt ekonomiskt kan
stimulera det ideella arbetet i bygderåden. För att skapa kontinuitet och
förutsägbarhet för bygderåden, bör bidraget arbetas in i ELP.
Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att föreslå en lämpligt summa för ett
ekonomiskt bidrag samt att utarbeta kriterier för hur bidraget ska utbetalas.
Exempel på kriterier kan vara att det ska finnas antagen jämställdhetspolicy,
alkohol- och drogpolicy eller liknande.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 4 att motionen bifalles såtillvida att
kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett ekonomiskt bidrag, till alla aktiva
bygderåd, samt att bidraget arbetas in i ELP för att skapa långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera kriterier
inför utbetalning av bidraget.
Yrkanden
Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelson (S) och Marie-Louise
Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0126/12
§ 59

Motion från Karin Jansson (MP) med flera om förbättrad folkhälsa - mer
träning till fler
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Karin Jansson (MP) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige där
det föreslås att kommunen gör en satsning på folkhälsa och ökat välbefinnande.
Motionärerna skriver bland annat:
”Det finns idag ett flertal idrotter som är beroende av att vara inomhus. Till dem
räknar vi bland annat gymnastik (Ljusdals gymnastikförening), kampsport,
badminton, bordtennis, innebandy, spinning, friidrott (vintertid). Dessa idrotter
utövas sammanlagt av väldigt många personer.
Det råder idag lokalbrist för dessa inomhusidrotter som nyttjar kommunens olika
träningslokaler. Vi tror att föreningarna skulle vilja utöka sina verksamheter om
de gavs möjligheten. För att lösa detta vill vi att kommunen utreder möjligheterna
för ett träningshus, i första hand på Östernäs, som samlar dessa föreningar under
ett tak. Vi tror att gemensamma lokaler skulle ge föreningarna möjlighet att växa
samt skapa synergieffekter mellan föreningarna. Föreningarna skulle även kunna
effektivisera sin verksamhet genom samordning av bokningar, kontor, administration etcetera. En satsning för ökad folkhälsa är en satsning på framtiden!”
Motionärerna föreslår att kommunen utreder följande:
•
•
•
•
•
•
•

Det befintliga nyttjandet av träningslokaler i kommunen
Behovet av ytterligare lokaler genom att bland annat fråga berörda föreningar
Förutsättningarna och investeringskostnaden för nya lokaler
Den årliga driftskostnaden
Möjliga finansieringsmodeller för driften
Möjliga alternativ till ett nybygge
Att kommunen utarbetar en preliminär skiss över hur en sådan anläggning
skulle kunna se ut

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0126/12
§ 59 forts.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 50 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen anses
besvarad.
Förvaltningen skriver att det redan idag finns lediga tider i kommunens lokaler,
problemet är att alla vill träna mellan klockan 18.00 – 20.00 och helst vardagar
måndag till torsdag. Är man fast vid att endast acceptera tider vissa dagar och
klockslag så kan det vara svårt att uppfylla allas önskemål. Kommunen har antagit
riktlinjer om hur tider ska fördelas.
De flesta av kommunens inomhusanläggningar är anpassade för skolans
verksamhet och inte för föreningslivet. Ett stort problem i våra anläggningar är att
det inte finns förrådsutrymmen som är anpassade för föreningslivet och deras
verksamhetsinventarier. Från fritidsenhetens sida har man försökt att påverka
bland annat vid projektering av den sist byggda idrottshallen i kommunen att man
måste anpassa hallen efter både skolans och föreningslivets verksamheter, men
tyvärr fick man inte gehör för sina synpunkter. Motionsidrotten har under senare
år utvecklats enormt. Från att tidigare ha varit ren motionsgymnastik som endast i
stort sett krävde några bollar och hopprep till hur det ser ut idag med skrymmande
material som kräver större förrådsutrymmen.
Motionärerna vill också att kommunen utreder möjligheterna för ett träningshus
där föreningarna kan samlas under ett och samma tak för att skapa synergieffekter
mellan föreningarna. Redan 2005 presenterade fritidsenheten ett förslag till
politiken, vilket innebär en ombyggnation av Tennishallen till Idrottens Hus. En
flexibel lösning av lokalen, där flera olika sporter kunde ha verksamhet samtidigt
under ett och samma tak.
En kommunal investering i en uppvärmd konstgräsplan skulle medföra att fler
tider i våra idrottshallar blir lediga. Fotbollen som är kommunens klart största
idrott om man ser till antal utövare bedriver idag sin försäsongsträning i våra
Idrottshallar. Skulle man ha tillgång till en uppvärmd konstgräsplan i vår kommun
skulle de välja att lägga sin försäsongsträning på den. Det skulle innebära att fler
tider i hallarna blir lediga för andra idrotter och verksamheter att nyttja dem.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns lediga
tider i kommunens lokaler. Många vill dock träna måndag-torsdag mellan klockan
18:00 och 20:00, vilket kan vara svårt att uppfylla.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0126/12
§ 59 forts.
De flesta av kommunens inomhusanläggningar är anpassade efter skolans behov
och inte för föreningslivet. Redan år 2005 presenterades därför ett förslag till
ombyggnation av Tennishallen, för en mer flexibel lösning av lokalen, där flera
olika utövare av idrott/motion kan ha verksamhet under ett och samma tak.
En uppvärmd konstgräsplan skulle också frigöra fler tider i våra idrottshallar, då
fotbollen är klart största idrott i vår kommun, om man ser till antalet utövare.
Försäsongsträning kan med fördel ske på en uppvärmd konstgräsplan och då
frigörs halltider för andra idrotts- och motionsutövare.
De frågeställningar som motionärerna efterfrågar finns redan utredda varför
motionen ska anses besvarad.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 22 januari 2013, § 22 att motionen bifalles
och att den ska aktualiseras i samband med planerna på Östernäs.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 22
Förslag till beslut 4 januari 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 26 oktober 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 50
Motion – En förbättrad folkhälsa – Mer träning till fler, 13 mars 2012
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Ingalill Fahlström (MP), Lars Molin (M) och Stina
Michelson (S): Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets förslag om att motionen ska aktualiseras i samband med planerna på
Östernäs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0422/12
§ 60

Medborgarförslag gällande belysning vid lekparken i Ramsjö
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren
föreslår att belysningen vid lekparken i Ramsjö snarast bör återställas.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 198 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att den belysning som
fanns i parken i Ramsjö togs ner eftersom det inte fanns någon snöröjd och sandad
passage genom parken vintertid samt att förvaltningen hade i uppdrag att minska
antalet belysningspunkter vid det tillfället. Eftersom ett medborgarförslag nu
inkommit samt att den politiska viljan verkar vara att belysning ska finnas mer
utbrett än tidigare angivet kan det vara lämpligt att testa en ny form av belysning i
parken.
Kommunen har intresse av att pröva nya former av energikällor även när det
gäller belysning. Två stolpar med solcellsdrivna armaturer är beställda, men var
dessa ska placeras är inte bestämt. Eftersom parken i Ramsjö besöks sporadiskt
kan det vara lämpligt med belysning som tänds när någon vistas på platsen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att två solcellsdrivna armaturer prövas
i parken. Armaturerna tänds så fort någon rör sig i närheten av dem och skulle
därmed lysa när behov finns, det vill säga när någon uppehåller sig i parken.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvaltningen vill prova nya former av energikällor när det gäller belysning.
Solcellsdrivna armaturer som tänds när någon befinner sig i lekparken verkar vara
ett bra alternativ.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

KS 0422/12
§ 60 forts.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget bifalles i enlighet med
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till lösning.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 22 januari 2013, § 23 att
medborgarförslaget bifalles i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 23
Förslag till beslut 4 januari 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 november 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 198
Medborgarförslag 27 september 2012
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Annelie Wallberg (S) och Marie-Louise
Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Jonny Mills m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-02-07
Diarienummer

§ 61

Personalsituation i utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Hur säkerställer utbildningsnämnden arbetsmiljön för tjänstemännen samt
hur regleras förhållandena mellan politiker och tjänstemän och mellan
politiker och politiker?

2.

Utbildningsnämnden ska ge svar på ovanstående frågor på
kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2013.

3.

Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att kontakta
kommunfullmäktiges presidium med anledning av den uppkomna
situationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen upplever brister i utbildningsnämndens ledning och styrning.
Utifrån kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
övriga nämnders verksamhet sker en diskussion inom stängda dörrar.

Justerare
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