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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0472/07
§ 62

Detaljplan för Öje 9:82 i Järvsö, "Bostäder vid Bergvägen" antagandeförslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplanen för Öje 9:82, ”Bostäder vid Bergvägen” antas.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att skapa bostadsmark och möjliggöra byggnation av
småhus i ett centrumnära läge i Järvsö tätort. Detaljplanen har varit föremål för
samråd under oktober/ november 2012. Under januari 2013 har planen reviderats
och varit föremål för underrättelse. Inkomna synpunkter är sammanfattade och
kommenterade i det särskilda utlåtandet.
Detaljplanen uppfyller villkoren för enkelt planförfarande och kan därför antas av
kommunstyrelsen.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 februari 2013, § 53 att detaljplanen
antas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 53
Samhällsutvecklingsförvaltningens protokoll 19 februari 2013, § 53
Antagandehandlingar 6 februari 2013
Yrkanden
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras i avvaktan på den fördjupade
översiktsplanen för Järvsö.
Annelie Wallberg (S), Annelie Wallberg (S) och Jonny Mill (SRD): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0294/07
§ 63

Dom från Mark- och miljödomstolen gällande överklagande av
länsstyrelsens beslut om detaljplan för del av Järvsö-Kyrkby 23:2 med
flera "Öjebergets fritidsby" - för kännedom
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 296 att anta detaljplan
för fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2, ”Öjebergets Fritidsby”. Den nya detaljplanen
syftar till att skapa förutsättningar för etablering av boende i nära anslutning till
Järvsöbackens skidområde.
Beslutet överklagades av närboende fastighetsägare samt av fastighetsägarna till
fastigheten Öje 6:15.
Länsstyrelsen Gävleborg beslutade den 28 juni 2012 att avslå överklagandena.
Några av de närboende valde då att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och
miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 15 januari 2013.
Mark- och miljödomstolens dom vann laga kraft den 5 februari 2013 och
samhällsutvecklingsförvaltningen har utfärdat laga kraftbevis den 6 februari 2013.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 43
Laga kraftbevis 6 februari 2013
Laga kraftbesked från Mark- och miljödomstolen 5 februari 2013
Dom från Mark- och miljödomstolen 15 januari 2013
Beslut från länsstyrelsen Gävleborg 28 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0001/13
§ 64

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

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om:
-

nya befolkningsprognosen 2013-2022

Lars Molin (M) ställer en fråga om vad som händer med Folkparken.
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (SRD) informerar om att
förvaltningschef Stig Olson har fått i uppdrag att förhandla vidare med den
tilltänkte arrendatorn.
Lars Molin (M) ställer också en fråga gällande att arrendator av restaurangen på Stenegård har
sagt upp sitt kontrakt. Ekonomichef Nicklas Bremefors säger att diskussionerna med
restaurangen hade kunnat gå snabbare och att han delar Lars Molins oro om att hitta en ny
arrendator. Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman arbetar med denna fråga och
förhoppningen är att det finns en ny arrendator till sommaren.
Jonny Mill (SRD) ställer en fråga om de skrivelser som inkommit till kommunen gällande
arbetsmiljön på Stenhamreskolan. Ekonomichef Nicklas Bremefors säger att han inte har
någon ytterligare information om detta.
Ordförande Roland Bäckman (S) påminner om seminariet ”Krisarbete i praktiken” den 8
mars. Krisledningsnämndens ledamöter är inbjudna till seminariet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0085/13
§ 65

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.
REDOVISNING KS KONTO TILL FÖRFOGANDE 2013
Beslut tagna till och med 2013-02-22

1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
Beslutade anslag
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Drift 2013
2013-02-07 Veckeboortens vägsamfällighetsförening: Vägbyggnadsbidrag enskilda vägar
2013-02-07 Lions Club Ljusdal: 60-årsjubileum
2013-02-07 Gata/park: Skräpplockardagar 2013
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande

2 000
600
296
10
15
921
1 079

2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013
S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

3 000
520
700
1 220
1 780

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0515/12
§ 66

PA-samverkan i Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun är intresserad av att delta kring en fortsatt utredning av en
gemensam PA/HR-organisation i Hälsingland.

Sammanfattning
På uppdrag av Hälsingerådet har PwC genomfört en utredning av förutsättningarna för ett utökat samarbete inom PA-området.
Frågan har en historia som spänner över minst ett decennium. Flera utredningar
har genomförts och diskussioner har skett i olika konstellationer, bland annat i
Hälsingerådets kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft uppdraget att
föreslå ett vidgat samarbete, inklusive ett organisatoriskt samarbete. Dessa
diskussioner har inte resulterat i förändring av den grundläggande strukturen
såsom det var tänkt.
Utredningen visar att den övergripande strukturen och resurserna i stort är likartad
mellan de sex kommunerna. Det finns skillnader i vilken grad organisationen är
centraliserad eller decentraliserad. Det finns skillnader i hur långt respektive
kommuns PA-funktion kommit i en utveckling mot ett HR-inriktat arbetssätt.
Intervjuerna visar att främst kommunledning och förvaltningschefer upplever ett
förväntningsgap mellan verksamheternas faktiska behov inom PA/HR-området
och vad som faktiskt erbjuds i stöd och kompetens från respektive PA-enhet.
Detta utgör grunden för slutsatsen att ett vidgat samarbete inom HR-området
skulle kunna medföra vinster för samtliga sex kommuner i Hälsingland.
Fördelarna är främst:
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheten till ett mer strategiskt HR-arbete
Som större enhet tillsammans bättre lyckas attrahera personal när det gäller
såväl specialistkompetenser som för ”breddyrken”
Möjlighet att bygga upp bredare kompetens inom HR-området
Möjlighet till att bygga upp djupare specialkunskap inom olika HR- och
löneområden
Möjlighet till effektivare användning och lägre driftskostnader för olika ITsystem genom högre kompetens och delade driftkostnader
Mindre sårbarhet för olika funktioner
Vinster genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer, rutiner,
policys med mera inom HR- och löneområdet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0515/12
§ 66 forts.
•
•

Effektivare verksamheter genom mer strategiskt och med högre kompetens
utformat HR- och lönestöd
Möjlighet för medarbetare i HR- enheten att på ett naturligt sätt kunna
specialisera sig inom sina respektive områden

Utredningen förordar en gemensam HR-organisation för de sex
Hälsingekommunerna.
Nu rekommenderas kommunerna att besluta om sitt intresse av att samverka i
gemensam PA/HR-funktion.
Allmänna utskottet beslutade 12 februari 2013, § 25 att ärendet kompletteras med
yttrande från förvaltningen och skickas till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har 26 februari 2013 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar enligt punkt 1 eller punkt 2 nedan:
1. Ljusdals kommun är intresserad av att delta kring en fortsatt utredning av en
gemensam PA/HR-organisation i Hälsingland.
2. Ljusdals kommun är inte intresserad av att delta kring en fortsatt utredning av
gemensam PA/HR-organisation i Hälsingland.
Kommunledningskontoret förordar alternativ 1.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll 12 februari 2013, § 25
Hälsingerådets protokoll 13 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012
Konsultrapport från PwC 28 november 2012
Yrkanden
Ingrid Olsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Annelie Wallberg (S), Leif Persson (S)
och Kenneth Forssell (V): Bifall till punkt 1.
Karin Jansson (MP), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD), Leif Hansen
(SRD), Lars Molin(M) och Harald Noreus (FP): Bifall till punkt 2.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0515/12
§ 66 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ingrid Olssons m fl yrkande om alternativ 1.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande:
Ja-röst för Ingrid Olssons m fl yrkande, Nej-röst för Karin Janssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingrid
Olssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll!
Reservationer
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Karin Jansson (MP), Lars
Björkbom (KD), Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD).

Beslutsexpediering
Akt
Hälsingerådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0412/12
§ 67

Hälso- och arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avsnittet om definitioner i hälso- och arbetsmiljöbefrämjande aktiviteter 2013 ska
strykas och istället tillföras hälso- och arbetsmiljöpolicyn.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Hälso- och arbetsmiljöpolicyn antas.
2. De av kommunfullmäktige tidigare policydokumenten (om arbetsmiljö,
rehabilitering och friskvård ) upphävs därmed.
Sammanfattning
Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla
och behålla kompetenta medarbetare. En god hälsa och arbetsmiljö på
arbetsenheten kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. För att uppnå en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande
perspektiv. Detta skapar förutsättningar för att kunna erbjuda medborgarna
tjänster av god kvalitet. Den goda arbetsenheten kännetecknas av:
•
•
•

Ett gott ledarskap som utvecklar en hälsofrämjande arbetsmiljö
Meningsfulla arbetsuppgifter, ett stödjande arbetsklimat, främjande av
inflytande och delaktighet samt möjligheter till personlig utveckling
Samverkan mellan ledare och medarbetare

Ett förslag till hälso- och arbetsmiljöpolicy har därför tagits fram av
kommunledningskontoret.
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 151 att policyn antas.
Kommunstyrelsen föreslog 1 november 2012, § 370 att remittera hälso- och
arbetsmiljöpolicyn till nämnderna för yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 23 januari 2013, § 3 att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna det lagda förslaget till hälso- och arbetsmiljöpolicy.
Omsorgsnämnden beslutade 24 januari 2013, § 17 att godkänna förslaget till
hälso- och arbetsmiljöpolicy.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0412/12
§ 67 forts.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari, § 17
Utbildningsnämndens protokoll 23 januari 2013, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 370
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 161
Förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy, 24 september 2012
Hälso- och arbetsmiljöfrämjande aktiviteter 2013, 24 september 2012
Yrkanden
Annelie Wallberg (S) och Stina Michelson (S): Hälso- och arbetsmiljöpolicyn ska
antas.
Karin Jansson (MP): Avsnittet om definitioner i hälso- och arbetsmiljöbefrämjande aktiviteter 2013 ska strykas och istället tillföras hälso- och arbetsmiljöpolicyn.
De av kommunfullmäktige tidigare policydokumenten (om arbetsmiljö,
rehabilitering och friskvård) upphävs därmed.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att avsnittet om definitioner i hälso- och arbetsmiljöbefrämjande aktiviteter
2013 ska strykas och istället tillföras hälso- och arbetsmiljöpolicyn. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att upphäva de av kommunfullmäktige tidigare antagna policydokumenten om
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl
yrkande om att anta policyn. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0154/12
§ 68

Redovisning av försörjningsstöd per december 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet i december ligger i stort sett på
samma nivå som i november månad. Men i jämförelse med 2010 och 2011 ligger
individ- och familjeomsorgen klart lägre. 2011 betalades 800 000 kronor mer ut
under december månad än under samma tid 2012. På årsbasis kan individ- och
familjeomsorgen se att de samlade kostnaderna för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsinsatser har ökat med 2 000 000 kronor i jämförelse med 2011.
Ökningen mellan 2010 och 2011 var 2 500 000 kronor, vilket visar på att ökningstakten minskar. Men det finns en faktor till som visar på att försörjningsstödet
minskar och det är arbetsmarknadsinsatsen: Arbete & Framtid, som infördes i
slutet av 2011 och som under 2012 kostat 2 819 000 kronor. Totalt har individoch familjeomsorgen under 2012 betalat ut 5 612 000 kronor till
arbetsmarknadsinsatser (UNIK, nystartsjobb, instegsjobb och OSA-arbeten).
Arbetslösa som fick försörjningsstöd i december var 45 procent, vilket är den
lägsta siffran för 2012 tillsammans med april och maj månader. Under året har
antalet arbetslösa legat mellan 45 procent och 56 procent och detta får anses som
ganska bra siffror i jämförelse med tidigare år då individ- och familjeomsorgen
inte varit under 50 procent och ofta legat på 60 procent och däröver. En
bidragande orsak till att siffrorna förbättrats är att omsorgsförvaltningen gjort
stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder.
Antalet sjukskrivna som saknar sjukpenning var i december 15 procent, vilket är
den högsta siffran för året. Sett över hela året så har den legat på mellan 8 procent
och 15 procent och ganska stabilt på 10-11 procent de flesta av årets månader.
Gruppen ej SFI-klara låg för december på 7 procent, vilket är strax under
medelvärdet för året där spannet är från 5-11 procent.
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd sjönk något under december till 9
procent. Under resten av 2012 har det legat konstant kring 10 procent.
Antal hushåll som får försörjningsstöd var för december 238, vilket är en mycket
låg siffra för december månad, 2011 var siffran 292 hushåll och 2010 var det 324
hushåll. Sett över hela året så var det i genomsnitt 249 hushåll per månad som

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0154/12
§ 68 forts.
fick försörjningsstöd, 2011 var motsvarande siffra 279 hushåll och för 2010 var
det 286 hushåll.
Sett till 2012 års siffror så kan individ- och familjeomsorgen även här se en
nedgång kopplat till de arbetsmarknadsinsatser som gjorts.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 februari 2013, § 24
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari 2013, § 8
Omsorgsförvaltningens skrivelse och sammanställning 2 januari 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

§ 69

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Svar från Polismyndigheten i Gävleborgs län på hemställan från
Hälsingerådet om återinrättande av polisutbildning på distans i Gävleborg.
KS 534/12

2.

Svar från justitieministern på hemställan från Hälsingerådet om återinrättande
av polisutbildning på distans i Gävleborg. KS 534/12

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

§ 70

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
1.

Beslut från Trafikverket om statlig medfinansiering 2012: Ny gångpassage
över Ringvägen intill Friskolan Tallbacken, breddning av trottoar för GCbana samt en timglashållplats vid friskolan – slutligt underlag för statlig
medfinansiering fastställs till 1 244 320 kronor och slutligt belopp för statlig
medfinansiering fastställs till 622 160 kronor. KS 448/11.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

§ 71

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 8-20/2013 från
kommunledningskontoret och nr 1-10/2013 från samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

§ 72

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•

Justerare

Region Gävleborg, regionstyrelsen 25 januari 2013
Region Gävleborg, regionstyrelsen 14 december 2012
Energikoncernen 28 januari 2013
AB Ljusdalshem 29 januari 2013
Rådet för funktionshinderfrågor 11 februari 2013

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0030/13
§ 73

Ansökan från Färila Hembygdsförening om bidrag för
handikappanpassning av hembygdsgården, Valla 13:1 i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bidrag på 286 575 kronor lämnas till Färila Hembygdsförening under
förutsättning att föreningen beviljas bidrag från Boverket.

2.

Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

3.

Ärendet ska vara slutfört den 31 december 2013.

Sammanfattning
Färila Hembygdsförening har sökt bidrag för handikappanpassning av
Hembygdsgården Valla 13:1 som ägs av föreningen. Projektet är kostnadsberäknat till totalt 955 250 kronor. För att projektet ska få statsbidrag måste
kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag till projektet. Det kommunala
bidraget ska vara ett ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30
procent av det totala bidragsunderlaget (286 575 kronor).
Enligt kommunens fastlagda bestämmelser om bidrag till allmänna
samlingslokaler inom Ljusdals kommun, kan det i mån av medel i budget utgå
bidrag för ombyggnad eller upprustning under förutsättning att statligt stöd utgår.
Det finns inga medel avsatta i budget och dessutom ingår inte
Hembygdsföreningarnas fastigheter i de godkända lokalerna för stöd till
samlingslokaler. Hembygdsföreningarnas bidrag administreras av kulturenheten
och där finns det hellre inga investeringsmedel budgeterade.
Föreningen gjorde samma ansökan 2012 och då beslöt kommunstyrelsen den 12
januari 2012, § 15 att lämna ett bidrag på 267 825 kronor under förutsättning att
föreningen beviljades bidrag från Boverket. Boverket avslog ansökan den 24 maj
2012.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 17 januari 2013:
1.

Endera avslå eller bevilja ansökan

2.

Om ansökan beviljas anslå medel till Projektet under förutsättning att
Boverket beviljar bidrag.

3.

Ärendet ska vara slutfört den 31 december 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0030/13
§ 73 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 42
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 januari 2013
Ansökan till Boverket från Färila Hembygdsförening 14 januari 2013

Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M), Ulf Nyman (C), Jonny Mill (SRD), Leif Persson (S)
och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise
Hellströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Färila Hembygdsförening
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0493/09
§ 74

Avtal om Bygdemedel gällande vindkraftsanläggningen "Järvsö Sörby"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avtalet med Järvsö Sörby Vindkraft AB om bygdemedel godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjer gällande bygdepeng i anslutning till
vindkraftsutbyggnad. Bygdepengen ska enligt riktlinjerna som riktpunkt utgöra
minst 1 % av den samlade bruttoersättningen för den el som de aktuella
vindkraftverken producerar.
Kommunen har nu fått förslag till avtal om bygdemedel från Järvsö Sörby
Vindkraft AB gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Järvsö Sörby”.
Enligt avtalet ska bolaget, från och med det kalenderår då vindkraftsanläggningen
tas i drift, årligen betala 20 000 kronor per driftsatt vindkraftverk.
Efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel ske
årsvis i efterskott senast den 31 mars året efter det kalenderår Bygdemedlet avser.
Om alla projekterade och sökta turbiner tas i drift beräknas årlig bygdepeng från
projektet uppgå till 740 000 kronor varav 600 000 kronor från verken i Ljusdals
kommun.
Allmänna utskottet beslutade 12 februari 2013, § 22 att avtalet med Järvsö Sörby
Vindkraft AB om bygdemedel skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att undersöka oklarheter i avtalet
före nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Kommunchef Nicklas Bremefors har i tjänsteskrivelse 27 februari 2013 lämnat
förtydliganden kring avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll 12 februari 2013, § 22
Förslag till avtal från Järvsö Sörby Vindkraft AB 14 februari 2012
Beslutsexpediering
Akt
Järvsö Sörby Vindkraft AB
Firmatecknarna för underskrift
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0301/12
§ 75

Utbildningssamverkan i Hälsingland
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun har inte för avsikt att medverka i bildandet av ett
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet.

Sammanfattning
Syftet med utbildningssamverkan är att skapa en gymnasie- och vuxenutbildning i
landskapet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi.
För genomförandet bildas ett gemensamt kommunalförbund, Hälsinglands
utbildningsförbund, mellan Hälsinglands kommuner.
Målen är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom
verksamhetsområdena och att kommunerna tillsammans når bättre resultat än vad
var och en gör för sig.
Målen är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre tillgodose de studerandes behov av utbildningsinriktning och
fördjupning. 95% av gymnasieeleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett
inom samverkansområdet.
Andelen hälsingeelever som väljer en gymnasieutbildning inom landskapet
ska öka.
Öka möjligheterna till val av pedagogisk metod och minska avhoppen i
gymnasiet. Andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning med
fullständiga betyg och som väljer eftergymnasial utbildning ska öka.
Otraditionella studieval ur genusperspektiv ska uppmuntras.
Ge tillgång till brett utbildningsutbud för vuxna på hemorten eller dess
närhet,
Förbättra kvaliteten till lägre kostnad (stordriftsfördelar).
Förbättra tillgången till kompetent arbetskraft.
På sikt höja utbildningsnivån generellt i landskapet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0301/12
§ 75 forts.
Hälsingerådet rekommenderar att kommunerna fattar följande beslut:
1.

Ljusdals kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att kommunen
efter bildandet överlåter kommunens gymnasie- och vuxenutbildning till
kommunalförbundet.

Detta innebär att:
•

De kommuner som önskar medverka i bildandet av kommunalförbundet
meddelar detta till Hälsingerådet senast under mars 2013.

•

Deltagande kommuner tillsätter en projektgrupp för genomförande av
organisationsförändringen och utser styrgrupp med två förtroendevalda från
varje kommun.

•

Till kommuncheferna i deltagande kommuner uppdras att bemanna projektet.
Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2013.

•

Deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det
planeringsarbete som krävs för genomförandet.

•

I samband med att kommunalförbundets verksamhet startar upphör
HälsingeUtbildning ekonomisk förenings verksamhet. Föreningens
verksamhet övertas av kommunalförbundet.

•

Kommuner som överlämnar sin gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet
till kommunalförbundet förbinder sig att initialt första året avsätta medel
motsvarande kommunens nettokostnad för verksamheten året innan
överlämnandet.

•

Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet, men samtidigt
mer ekonomiskt effektivt och mer rationellt än för närvarande.

•

Kommunalförbundets verksamhet ska vara i drift från och med den 15 juli
2015.

•

Den kommun eller de kommuner som inte önskar ingå i kommunalförbundet
erbjuds samverka via avtal.

Utbildningsnämnden beslutade 13 februari 2013, § 8 att föreslå kommunstyrelsen
att Ljusdals kommun inte har för avsikt att medverka i bildandet av ett
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0301/12
§ 75 forts.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 13 februari 2013, § 8
Allmänna utskottets protokoll 12 februari 2013, § 26
Hälsingerådets protokoll 16 januari 2013
Hälsingerådets skrivelse 9 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 345
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120
Yrkanden
Karin Jansson (MP), Leif Hansen (SRD), Leif Persson (S), Lars Molin (M), Stina
Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Ingrid Olsson (C), Harald Noréus (FP)
och Lars Björkbom (KD): Ljusdals kommun har inte för avsikt att medverka i
bildandet av ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Hälsingerådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0527/12
§ 76

Eventuell utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande godkänns och alternativ fyra
förordas.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Gävleborg har skickat en skrivelse till kommunen om att få utöka
Storkvarnbergets naturreservat på kommunens mark. Kommunen äger cirka 41 ha
mark i anslutning till naturreservatet och som är intressant för utvidgningen. Stora
delar av detta är redan avsatt i skogsskötselplanen som frivillig avsättning (NONaturligt Orörd eller NS- Naturvård skötsel). 4,6 ha av arealen utgörs av ungskog.
Ungskogen föreslås ingå på grund av att arronderingen av reservatet efter
utvidgningen ska bli så bra som möjlig.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 5 februari 2013:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande på länsstyrelsens i Gävleborgs
förfrågan om utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat på kommunens mark:
Kommunen har idag en avsatt procentandel på cirka 7.6% av sitt skogsinnehav
(inkluderat Järvsöklack med 62 ha). I kommunens skogspolicy står att 7% ska
skyddas. Enligt de krav som finns för skogscertifiering ska andelen skyddad skog
uppgå till 5%. Idag finns inget behov av att öka kommunens andel av skyddad
skog enligt kommunens policy. Den skog som kommer att skyddas med
naturreservatet är idag till stora delar skyddad via frivillig avsättning som NO
(Naturvård Orörd) eller NS (Naturvård Skötsel) i skogsskötselplanen.
Kommunstyrelsen föreslår något av följande:
1. Markbyte till produktionsskog. Kommunens skogsinnehav förblir detsamma.
Andelen skyddad skog minskar till 6,8%.
2. Ingen förändring. Kommunen behåller sitt innehav som det är idag.
3. Försäljning, efter värdering av innehavet, andelen skyddad skog minskar till
6,9%.
4. Ljusdals kommun samtycker till länsstyrelsens förslag och de föreslagna
gränserna. Kommunen gör en frivillig avsättning och behåller marken i sin
ägo. Andelen skyddad skog av kommunens totala innehav ökar med 4,6 ha.
Kommunen får en ersättning för att avsätta området permanent. Ersättning
utgår för 50% av bidragsberättigat belopp. Länsstyrelsen i Gävleborg blir
naturreservatsförvaltare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0527/12
§ 76 forts.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 50
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 5 februari 2013
Brev från länsstyrelsen Gävleborg 27 november 2012
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Stina Michelson (S),
Karin Jansson (MP) och Ingrid Olsson (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0067/13
§ 77

Kostnadstäckning för dagvattenavgifter
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Finansiering av den årliga dagvattenavgiften 2013 ska finansieras ur
samhällsutvecklingsförvaltningens ordinarie budgetram.

Sammanfattning
Ljusdal Vatten AB har enligt Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 rätt
att ta ut en avgift för dagvatten av kommunen.
För 2012 var den debiterade summan 576 408 kronor exklusive moms och för
2013 är summan 582 390 kronor exklusive moms. Eftersom Gata/park har
ombetts betala summan kommer budgeten för enheten inte att räcka till. Förra året
redovisade enheten ett negativt resultat redan innan dagvattenavgiften påfördes.
Ljusdal Vatten AB har enligt Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 rätt
att ta ut en avgift för dagvatten av kommunen.
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift
för en allmän va- anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.
Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är
avgiftsskyldig om detta.

Genom en schablonberäkning kan man anta att gatorna utgör hälften av den
dagvattenproducerande ytan i en tätort. Detta innebär att Ljusdal Vatten AB vill
att Ljusdals kommun betalar hälften av de kostnader som härrör till dagvatten
inom bolaget. Den andra hälften debiteras övriga fastighetsägare.
För att nå ett nollresultat krävs därför att enheten får kostnadstäckning för den
påförda dagvattenavgiften varje år. I det beslut som kommunfullmäktige fattade
den 26 september 2011, § 203 i samband med dagvattenpolicyn sades att frågan
om finansiering skulle hänskjutas till budgetberedningen.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 19 februari 2013, § 35 att begäran om
kostnadstäckning för den årliga dagvattenavgiften 2013 som Ljusdal Vatten AB
tar ut lämnas till kommunstyrelsen. Summa 582 390 kronor. Kommunstyrelsen
föreslås ge uppdrag till budgetberedningen att ta med avgiften i ordinarie budget
från 2014 och framåt. Enligt beslut i kommunfullmäktige, diarienr KS 0322/11

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0067/13
§ 77 forts.
punkt 2, ska finansiering av dagvattenavgiften hänskjutas till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 35
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2011, § 203
Ekonomichefen föreslår vid sammanträdet att kommunstyrelsen beslutar att
finansiering av den årliga dagvattenavgiften 2013 ska finansieras ur
samhällsutvecklingsförvaltningens ordinarie budgetram.

Yrkanden
Lars Molin (M) och Stina Michelson (SRD): Finansiering av den årliga
dagvattenavgiften 2013 ska finansieras ur samhällsutvecklingsförvaltningens
ordinarie budgetram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0071/11
§ 78

Gatubelysningspolicy
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gatubelysningspolicyn antas.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 235, att återremittera
förslaget till gatubelysningspolicy till kommunstyrelsen.
Samhällsutvecklingsutskottet har fått i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till
policy.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 5 februari 2013, § 28 att gatubelysningspolicyn antas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 5 februari 2013, § 28
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 235
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till gatubelysningspolicy
Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S),
Ingrid Olsson (C) och Harald Noréus (FP): Gatubelysningspolicyn antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0237/11
§ 79

Remiss gällande uppdatering av Riksintresse Vindbruk. Godkännande i
efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsutskottets beslut godkänns i efterhand.

Sammanfattning
En av Energimyndighetens uppdrag är att skapa planmässiga förutsättningar inom
planeringsramen, men också att stärka vindkraftens situation genom att löpande
uppdatera riksintressen för vindkraft. Energimyndigheten genomför nu en översyn
av riksintresseområdena för vindbruk till havs och på land.
I utpekandet av riksintresseområdena har Energimyndigheten använt en
uppdaterad vind- och djupkartering, men också förändrade kriterier. Målet med
Energimyndighetens uppdatering av riksintresseområdena är att genom enhetliga
kriterier få en ökad legitimitet för riksintresset samt öka tydligheten i utpekandet.
Planeringsramen är på 30 Twh till 2020. Kriterier för områdena är bland annat att
de ska vara större (över 5 kvadratkilometer på land), mindre än 15 kilometer till
elledningar, vind på 7,2 m/s på 100 meter höjd på land och ha en buffertzon på
800 meter till bebyggelse.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 4 februari 2013 följande yttrande:
Kommunstyrelsen har följande synpunkter på energimyndighetens förslag.
Kommunstyrelsen anser att området Degerkölen (ID 179) och Blacksåsberget (ID
169) ska plockas bort från Energimyndighetens förslag över riksintresse vindbruk.
Blacksåsberget och Degerkölen fanns med under samrådsfasen över kommunens
tematiska tillägg till översiktsplan. I nästa fas plockades dessa områden bort och i
kommunens antagna tematiska tillägg finns de områdena inte med. Motiveringen
till detta finns nedan.
Degerkölen (ID 179): Kommunen har under sitt arbete med tematiska tillägget till
översiktsplan för vindbruk plockat bort ovanstående område från förslaget över
lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad i Ljusdals kommun. Under
samrådsskedet för det tematiska tillägget inkom många yttranden över områdets
olämplighet för vindbruk. I och omkring Energimyndighetens föreslagna område
finns naturreservat (Risnosen, Törnberget, Kyrkberget), Natura 2000-område,
riksintresseområde för naturvård (Näsbergsfältet/ Skrälldalen) samt riksintresse
för skyddade vattendrag, naturvårdsprogram (Skrälldalen/Ängratörn). I närheten
av området ligger en utav länets bäst bevarade fäbodvallar som är ett
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0237/11
§ 79 forts.
byggnadsminne och riksintresse. Vallen ligger högt och är därför känslig för
förändringar i närområdet. Vidare är området förhållandevis oexploaterat, förutom
skogsbruk, men samtidigt besöksvänligt med fäbodvall och Albert Vikstens
författartorp i änden av sjön Ängratörn. Området kring Degerkölen bör bevaras
för dess höga natur- och kulturvärden och större exploateringar i området bör
undvikas.
Blacksåsberget (ID 169): Även detta område har kommunen under sitt arbete med
tematiska tillägget till översiktsplan plockat bort från förslaget över lämpliga
områden för vindkraftsutbyggnad i Ljusdals kommun. Området kring Harsa är
välbesökt för dess fina naturvärden, kulturvärden (fäbodvallarna Harsens fäbodar,
Prästvallen och Svedbovallen, som är av riksintresse) och friluftslivsvärden för
bland annat längdåkning. Sörbyområdet som ligger nära Blacksåsberget är idag ett
riksintresse för vindbruk (X018) som är föreslaget att plockas bort enligt
Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden. Ett större område som
innesluter det nuvarande riksintresset för vindbruk (X018) i Sörby är vidare
utpekat i kommunens tematiska tillägg till översiktsplan för vindbruk. Det
området är nu på väg att exploateras av en vindkraftsintressent. Kommunstyrelsen
anser därmed att planeringsramen redan är uppfylld i området och för att inte den
kumulativa effekten av 2 stora parker i detta område ska bli för stor vill
kommunstyrelsen att Blacksåsberget plockas bort.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 19 februari 2013, § 51 att godkänna
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande. Beslutet skickas till
kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 51
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 4 februari 2013
Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk 11 januari 2013
Yrkanden
Leif Persson (S) och Jonny Mill (SRD): Bifall till att godkänna yttrandet i
efterhand.
Ulf Nyman (C): Kommunens tidigare inskickade yttrande ska återtas. Ett nytt
yttrande ska skickas till Länsstyrelsen om att kommunen inte har någon erinran.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Leif Perssons m fl yrkande.
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Reservationer
Ulf Nyman (C) och Ingrid Olsson (C)

Beslutsexpediering
Akt
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Utvärdering av lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på
Ringvägen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utvärderingen av den lokala trafikföreskriften om högsta tillåtna hastighet på
Ringvägen i Ljusdal godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att en ny lokal trafikföreskrift om att
högsta hastighet 30 km/h skulle gälla på Ringvägen utanför Tallbackens friskola.
Samtidigt efterfrågades en utvärdering sedan trafikföreskriften prövats i
verkligheten. Här följer den utvärderingen:
Den sänkta hastighetsgränsen samt de utplacerade öarna hjälpte endast delvis att
säkra trafiksituationen. En del bilar valde att köra utanför öarna då vägbanan var
så bred att detta var möjligt. Efter dialog med skolans elever samt ansökan om
medfinansiering från staten gjordes en permanent ombyggnad av gatan så att även
skolbarnen som ska gå och cykla längs med Ringvägen kan färdas på ett tryggt
sätt. Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott antog under 2012 en
hastighetsplan som anger att hastigheten på Ringvägen blir 40 km/h samt 30 km/h
(vid Tallbacken).
Idag är det en del som upplever att det är trångt på Ringvägen. Man måste sakta in
vid möten och ingen parkering av bilar är längre tillåten längs gatan. Detta har
gett upphov till en del klagomål. Avsikten att sänka hastigheten och säkra
oskyddade trafikanters färd har dock uppnåtts, varför gata/park anser att projektet
har lyckats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 31
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2011, § 189

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
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Utvärdering av lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på
Ämbarbovägen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utvärderingen av den lokala trafikföreskriften om högsta tillåtna hastighet på
Ämbarbovägen i Ljusdal godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att en ny lokal trafikföreskrift om att
högsta hastighet 30 km/h skulle gälla på Ämbarbovägens öst- västliga del.
Samtidigt efterfrågades en utvärdering sedan trafikföreskriften prövats i
verkligheten. Här följer den utvärderingen:
Den sänkta hastighetsgränsen samt de utplacerade öarna hjälpte endast delvis att
säkra trafiksituationen. Klagomålen har fortsatt att inkomma från några boende
som anser att hastigheterna är alltför höga på gatan.
Gata/park har tittat på att göra en ombyggnation av gatan som innebär att trafiken
måste göra en sidoförflyttning vid de två första korsningarna. Detta för att
omöjliggöra höga hastigheter. Idag är gatan så bred att trafiken kan köra fort trots
öarna.
Utvärderingen av den lokala trafikföreskriften blir därför att hastighetsbegränsningen inte varit tillräcklig då efterlevnaden varit låg, detta trots kontakter med
Polismyndigheten om hastighetsövervakning. Arbetet med att hitta rätt
hastighetsdämpande åtgärder måste fortsätta.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 33
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2011, § 190

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
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Motion från Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S)
om pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) har lämnat en motion
till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunfullmäktige påbörjar ett
utvecklingsarbete med målsättningen att skapa pedagogiska skolgårdar i Ljusdals
kommun.
En pedagogisk skolgård är en miljö där man kan lockas till att använda naturen
som klassrum. Man kan formge en skolgård med sinnesstimulans där alla sinnen
stimuleras. Motionärerna vet också att det finns så kallade Gröna skolgårdar i
Sverige.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 182 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden skriver den 14 november 2012, § 148 i sitt yttrande att på
förskolorna i Ljusdals kommun har man arbetat mycket med utformningen av
utemiljöerna, medan de äldre elevernas skolgårdar inte ägnats lika stor
uppmärksamhet.
Motionen stämmer väl överens med nämndens målsättning att arbeta med
Hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Det är viktigt att barns och ungas egna
idéer och förslag tas tillvara i arbetet, samtidigt som pedagogisk kompetens från
personalen såväl som kunskap från Gata/Parkenheten tillförs. Även tillgänglighetsfrågan bör beaktas i förslagen.
Utredning och mindre förändringar bör kunna ske inom befintliga ramar under
2013. För genomförande av större förändringar krävs att medel för detta anvisas i
budget för 2014.
Utbildningsnämnden föreslår att motionen bifalles.
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att skapa pedagogiska
skolgårdar som bidrar till inspiration, ökad kreativitet och som fungerar som
hälsobefrämjande och berikar det ”entreprenöriella” tänkandet, låter som en
mycket bra idé. Att ha naturen som klassrum och att involvera barn och unga i
arbetet med utveckling av skolgårdarna är en viktig förutsättning för ett lyckat
resultat.
Ordföranden föreslår att motionen bifalles.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 6 att motionen bifalles.
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionens första att-sats bifalles såtillvida att en utredning angående olika
arbetssätt i kommunfullmäktige genomförs i samråd med
partirepresentanterna.

2.

Motionens andra att-sats anses besvarad.

3.

Motionens tredje att-sats bifalles. Samhällsutvecklingsutskottets funktion och
framtid ingår i den pågående utvärderingen av den nya organisationen.

4.

Motionens fjärde att-sats bifalles såtillvida att en utredning görs för att se om
det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett
beredande informations- och diskussionssammanträde där hela
kommunstyrelsen deltar.

5.

Motionens femte att-sats bifalles såtillvida att tidpunkten för utvärdering
fastställs utifrån ärendets art och omfattning.

6.

Motionens sjätte att-sats anses besvarad.

7.

Motionens sjunde att-sats avslås.

Sammanfattning
Lars Molin (M) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
en ny politisk kultur i Ljusdals kommun.
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att:
1.

En utredning görs för att se över möjligheten att införa ett nytt politiskt
arbetssätt i kommunfullmäktige innebärande att beslutsärenden delas upp på
två sammanträden. Det första sammanträdet behandlar ärendet med
diskussion, debatt och information för att vid nästkommande sammanträde ta
beslut. Samråd med partiföreträdarna ska ske i utredningen.

2.

En utredning görs för att undersöka förutsättningarna för att en tredjedel av
ledamöterna i fullmäktige ska kunna väcka frågor som inte finns på
dagordningen för att arbeta i likhet med den första att-satsen.
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3.

En utredning görs för att klargöra samhällsutvecklingsutskottets funktion.

4.

En utredning görs för att se om det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens
allmänna utskott med ett beredande informations- och
diskussionssammanträde där hela kommunstyrelsen deltar.

5.

En utvärdering av det nya politiska arbetssättet ska göras efter tolv månader
efter att det trätt i kraft.

6.

Samtliga förtroendevalda ska ges tillgång till kommunens intranät om man så
önskar.

7.

Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 5 maj 2011.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 30 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har skickats på remiss till de politiska partierna. Svar har kommit från
Socialradikala Demokraterna (SRD), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V),
Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C).
(SRD) lämnar i sitt svar inte synpunkter på motionens sju punkter, utan anser att
punkterna måste bli föremål för seriös granskning av alla partier. Partiet tillstyrker
att motionen blir föremål för utredning och att utredningen görs av
partiföreträdargruppen under ledning av fullmäktiges presidium.
(S) ställer sig bakom yrkandet att alla förtroendevalda ska ha tillgång till
kommunens intranät, men ställer sig för övrigt helt avvisande till att utsätta
Ljusdals kommun för den typ av experiment som motionärerna föreslår.
(V) refererar i sitt remissyttrande till kommunfullmäktiges arbetsordning som
anger att ämnen av olika slag inte får tas upp i samma motion. Partiets
rekommendation till motionärerna är att skriva om motionen som flera separata
motioner där man avgränsar beslutspunkterna i respektive motion till att handla
om samma ämne. (V) anser att motionen i den form som den föreligger inte kan
hanteras i kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige ändå avser att hantera
motionen lämnar partiet följande synpunkter på beslutspunkterna:
1.

Partiet ser positivt på delar av förslaget att kunna dela upp vissa
beslutsgångar för ärenden på två KS-tillfällen, med vissa reservationer. Att
alltid hantera alla ärenden på detta sätt tros vara en onödig och tidskrävande
process, men att däremot använda detta förfaringssätt i ärenden av stor vikt
eller komplicerad natur skulle vara bra.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Att som ledamot väcka ärenden i KS eller nämnderna är redan reglerat i
kommunallagen, men om man vill ha ett bra svar och diskussioner är det
rekommenderat att låta ärendet beredas först.
Det är lämpligt att utvärdera den nya organisationens utfall när
organisationen hunnit sätta sig. Uppfattningen från partiet är att 2011 i vart
fall ska hinna till ända innan utvärdering kan ske.
Att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett extra diskussionssammanträde före kommunstyrelsen tycker partiet är en riktigt dålig idé. De
anser istället att kommunstyrelsen bör se över möjligheterna att ytterligare
delegera ärenden av typen ”beslut inom rådande policies” samt ”beslut inom
tilldelade ekonomiska ramar” samt likanden ärenden- till KsAu eller
tjänstemän. Detta utifrån uppfattningen att kommunstyrelsens huvuduppgifter
enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet.
Då partiet inte anser att det finns fog för något drastiskt ändrat arbetssätt
avstår partiet från att yttra sig i denna att-sats.
Den sjätte att-satsens föreslagna åtgärd är redan genomförd.
Den sista att-satsens ram för genomförandedatum torde den politiskt erfarne
på förhand inse vara orealistiskt snäv.

(MP) ställer sig som medmotionär till fullo bakom motionens att-satser och vill
framförallt lyfta fram punkterna 1 och 4 där man ges tillfälle till reflektionstid
mellan information, debatt och beslut och skapar förbättrade möjligheter för att ta
välgrundade beslut. Partiet vill även trycka på nödvändigheten av att-satsen
rörande en utvärdering efter ett år. Det saknas generellt återkoppling av tagna
beslut och utvärderingar av organisationsförändringar i det politiska arbetet i
Ljusdals kommun.
(C) tillstyrker motionen och anser att den ligger väl i tiden och att det politiska
arbetet i kommunen måste utvecklas. Partiet anser det mycket angeläget att våga
prova nya arbetssätt och former. För att det demokratiska systemet ska fungera
och behålla sin självklara ställning i vårt samhälle måste vi våga prova nya vägar,
även i det politiska arbetssättet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sin bedömning att motionen innehåller
sju att-satser som behandlar helt olika områden. Motionen föreslås därför
behandlas med sju olika svar.
1.

Att utreda olika möjligheter att förändra ärendehanteringen i kommunfullmäktige, t ex på det sätt som motionärerna föreslår, genomförs. Vikten av
att tidsaspekten tillåter annorlunda hantering än nuvarande, ska beaktas.
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2.

Möjligheten att som ledamot kunna väcka frågor i kommunfullmäktige är
reglerat i kommunallagen. Viktigt är dock i sammanhanget att betona
betydelsen av att ärenden för politiska beslut, ska vara ordentligt beredda.

3.

En utvärdering av den nya organisationen upphandlades under hösten 2012.
Samhällsutvecklingsutskottets funktion och framtid ska ingå i utredningen.

4.

Under 2012 har ordföranden initierat så kallade informationssammanträden i
kommunstyrelsen, vilket under 2013 kommer att genomföras vid fyra
tillfällen. Tanken med detta är inte att ersätta sammanträden med allmänna
utskottet men däremot att bredda informationen på ett sätt som
överensstämmer med motionen.

5.

Beroende på vilka förändringar olika utredningar kommer fram till samt vilka
beslut som fattas, bör alltid någon form av utvärdering genomföras. Olika
förändringar kräver olika lång implementering, vilket innebär att en tidpunkt
för respektive eventuell förändring bör fastställas i samband med beslut.

6.

Alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
redan tillgång till kommunens intranät. Nämnder bör däremot själva styra
över sina arbetsformer genom egna beslut.

7.

Det är viktigt att en noggrann utredning genomförs i att-satserna ett och tre,
varför föreslagen tidpunkt för en redovisning är alldeles för snävt tilltagen.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 15 januari 2013, § 3 i enlighet med
förslag från kommunstyrelsens ordförande.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V) och Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Lars Molin (M), Jonny Mill (SRD) och Karin Jansson (MP): Motionens första attsats bifalles såtillvida att en utredning angående olika arbetssätt i kommunfullmäktige genomförs i samråd med partirepresentanterna.
Motionens fjärde att-sats bifalles såtillvida att en utredning görs för att se om det
är möjligt att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett beredande
informations- och diskussionssammanträde där hela kommunstyrelsen deltar.
I övrigt bifall till allmänna utskottets förslag.
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Ärendet ajourneras för att återupptas senare under sammanträdet.
Roland Bäckman (S): Motionens femte att-sats bifalles såtillvida att tidpunkten
för utvärdering fastställs utifrån ärendets art och omfattning.
Kenneth Forssell (V): Bifall till Lars Molins m fl tilläggsyrkande gällande att-sats
1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag i övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 84

Redovisning av åtgärdsplan/handlingsplan utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utbildningsnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen i maj 2013 om
hur arbetet med åtgärdsplan och handlingsplan fortskrider.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen upplever brister i utbildningsnämndens ledning och styrning.
Utifrån kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
övriga nämnders verksamhet höll kommunstyrelsen en diskussion inom stängda
dörrar på sitt sammanträde den 7 februari 2013, § 61.
Kommunstyrelsen beslutade att utbildningsnämnden på kommunstyrelsens
sammanträde 7 mars 2013 ska svara på frågorna Hur säkerställer
utbildningsnämnden arbetsmiljön för tjänstemännen samt hur regleras förhållandena
mellan politiker och tjänstemän och mellan politiker och politiker?
Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att
kontakta kommunfullmäktiges presidium med anledning av den uppkomna
situationen i utbildningsnämnden.
Allmänna utskottet kallade 12 februari 2013, § 27 utbildningsnämndens ordförande
Malin Ängerå (S) och vice ordförande Mia Sparrow (FP) samt tf utbildningschef Eva
Ulin för att redogöra för situationen i utbildningsnämnden. Allmänna utskottet
beslutade att kommunstyrelsen ska få ta del av utbildningsnämndens handlingsplan
samt åtgärdsplan för att säkerställa arbetsmiljön för tjänstemän och hur förhållandena
mellan politiker och tjänstemän regleras.

Utbildningsnämnden beslutade 20 februari 2013, § 19 att anta upprättad
åtgärdsplan samt att överlämna ledamoten László Gönczis (MP) skrivelse till
kommunstyrelsen. Utbildningsnämndens handlingsplan, gällande arbetsmiljö för
tjänstemän och chefstjänstemän vid utbildningsnämndens sammanträden och för
utvecklande av klimatet för alla, har också delgivits kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsens beredning har beslutat att bereda utbildningsnämndens
antagna skrivelse från László Gönczi på allmänna utskottets möte 12 mars 2013.
Vid dagens sammanträde medverkar nämndens ordförande Malin Ängerå (S) samt
tf utbildningschef Eva Ulin. Vice ordförande Mia Sparrow (FP) är också kallad
till sammanträdet. Efter det att kallelse till kommunstyrelsens sammanträde
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skickades har Mia Sparrow meddelat att hon önskar entledigande från sina
politiska uppdrag i kommunen. Mia Sparrow medverkar inte vid sammanträdet.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Karin Jansson (MP), Lars Molin (M):
•
•

Utbildningsnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen i maj 2013
om hur arbetet med åtgärdsplan och handlingsplan fortskrider.
Kommunstyrelsen uppdrar till allmänna utskottet att presentera en
statusrapport för kommunstyrelsen. I denna ska ingå handlingsplan,
åtgärder och möjliga insatser som sätts in vid bristande arbetsmiljö för
utbildningsförvaltningens personal. Vad som vidtagits ska presenteras för
kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande om att utbildningsnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen i maj
2013 om hur arbetet med åtgärdsplan och handlingsplan fortskrider. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande om att kommunstyrelsen uppdrar till allmänna utskottet att presentera en
statusrapport för kommunstyrelsen. I denna ska ingå handlingsplan, åtgärder och
möjliga insatser som sätts in vid bristande arbetsmiljö för utbildningsförvaltningens personal. Vad som vidtagits ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll!

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0386/12
§ 85

Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat. Inom ramen för det pågående samarbetet
Avfall Hälsingland har man en lösning på gång. Renhållningen i Hudiksvalls
kommun kommer att skaffa ett särskilt fordon utrustat och bemannat enligt
lagkraven. Det kommer att åka runt i kommunen enligt ett annonserat schema
och ankomsten till byarna aviseras dessutom med en melodi (tänk
Hemglass!). Tanken är att övriga Hälsingekommuner ska kunna nyttja denna
tjänst på likartat sätt.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att de
som bor långt från Järvsö och Ljusdal och har färdtjänst bör få hjälp med att
transportera de röda boxarna som innehåller miljöfarligt avfall samt en extra
soptunna för glas, plåtburkar och plast.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 176 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för
beredning.
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de har full förståelse för
förslagsställarens synpunkter och de har åtgärder på gång som förhoppningsvis
ska förbättra servicen i glesbygd. Här följer en beskrivning av de spår som
Ljusdal Renhållning AB för närvarande arbetar efter:
1.

Hämtning av farligt avfall vid fastighet är lite komplicerat då lagstiftningen
ställer krav på speciella arrangemang. Exempelvis måste fordonet vara ADRklassat (avser transport av farligt gods) och personalen måste ha särskild
utbildning, då insamlat material måste sorteras (separeras och förpackas)
redan på plats under särskilda former. Detta innebär också stora kostnader för
verksamheten, samtidigt som det är mycket angeläget att sortera ut farligt
avfall så att det inte följer med kärlavfallet.
Inom ramen för det pågående samarbetet Avfall Hälsingland har man en
lösning på gång. Renhållningen i Hudiksvalls kommun kommer att skaffa ett

Justerare

Utdragsbestyrkande

44

PROTOKOLL
Datum
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2013-03-07
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KS 0386/12
§ 85 forts.
särskilt fordon utrustat och bemannat enligt ovan. Det kommer att åka runt i
kommunen enligt ett annonserat schema och ankomsten till byarna aviseras
dessutom med en melodi (tänk Hemglass!). Tanken är att övriga
Hälsingekommuner ska kunna nyttja denna tjänst på likartat sätt.
2.

När det gäller fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial så föreslår
den av regeringen tillsatta och nyligen presenterade avfallsutredningen att
ansvaret för insamling av förpackningsmaterial som omfattas av
producentansvar ska överföras från Förpacknings- och tidningsinsamlingen
med flera organisationer till kommunerna. Finansieringen av insamlingssystemet ska dock fortfarande åvila producenterna. Utredaren har också
uttryckt en vilja till att mer fastighetsnära insamling ska utvecklas i samband
med överföringen. Ljusdal Renhållning AB tycker att detta är utmärkt, då det
kommer att förbättra insamlingsresultatet. Vi kommer att få mindre mängder
av förpackningar i sopkärlen där de ju inte alls hör hemma. Vid så kallade
plockanalyser har cirka 30 % av volymen i sopkärlen bestått av förpackningar!
Det har dessutom alltid varit svårt för allmänheten att förstå uppdelningen av
ansvaret för olika delar av hushållsavfallet. Ljusdal Renhållning får regelbundet samtal om dåligt städade, nedskräpade och överfulla återvinningsstationer, trots att detta inte är ett kommunalt ansvar.
Avfallsutredningen går nu ut på remiss och kommer sannolikt att utmynna i
en proposition till riksdagen före sommaren 2013. I dagsläget får vi lov att
avvakta detta, då insamling av förpackningsmaterial för närvarande inte är ett
kommunalt ansvar.

3.

I Los och Ramsjö finns sedan många år möjligheter att lämna farligt avfall
vid kommunens driftkontor. Ljusdal Renhållning har under de senaste åren
också gjort försök med “mobil återvinningscentral” (Åkerslund ”flyttas ut”
och ett antal containrar ställs ut med bemanning för sortering av alla slags
avfallsfraktioner) under helger vår och höst på dessa orter. Detta har fallit
oerhört väl ut, men man håller på att utvärdera detta och eventuellt kommer
man i stället att prova någon slags fastighetsnära insamling av fraktioner som
bygg- och rivningsavfall, metallskrot och deponirester (porslin, fönsterglas
med mera), avfall som man idag inte kan lämna via den fastighetsnära
grovavfallshämtning som redan finns etablerad sedan många år (på
beställning, högst fyra kollin, en gång per månad).
Även om det är bra med mobil återvinningscentral finns fortfarande det
problem kvarsom förslagsställaren pekar på — alla har inte bil och släpvagn i
glesbygd och kan ta sig in till någon centralort för att lämna avfall.
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Ordföranden skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning AB har åtgärder
på gång som förhoppningsvis ska förbättra servicen i glesbygd.
Inom Avfall Hälsingland finns en lösning på gång, där man med särskilt fordon
och bemanning kommer att hämta farligt avfall.
Den av regeringen nyligen presenterade avfallsutredningen går nu ut på remiss
och förhoppningsvis presenteras en proposition före sommaren 2013. Förslaget är
att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsmaterial, vilket
förhoppningsvis kommer att förtydliga behovet av sortering av detta material.
Försök har gjorts med mobil återvinningscentral inom Ljusdals Renhållning AB,
vilket håller på att utvärderas.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD) och Ingrid Olsson (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0381/12
§ 86

Medborgarförslag gällande central mötesplats i form av betongpark
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget återremitteras för komplettering av kostnad för projektering.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunen ska besluta att bygga en central mötesplats i form av en betongpark,
gärna i samarbete med Ljusdals betongparksförening.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 175 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen är
positiv till att skapa en central mötesplats i form av en betongpark i centrala
Ljusdal.
Förvaltningen anser att det är positivt när initiativ kommer från medborgarna, som
i det här fallet även har bildat en förening för att skapa intresse och ordna del av
finansieringen. En plats för en betongpark finns redan reserverad på Östernäs.
Utövarna blir idag allt fler och Sverige har under senare år fått många nya
betongparker.
Det förslag som är framtaget för betongparken bygger på två alternativ. En
etappvis byggnation med en kostnad på cirka två miljoner kronor per etapp
alternativt en byggnation av alla tre etapperna samtidigt, en kostnad på cirka 5,5
miljoner kronor. Förvaltningen förespråkar det senare om dessa investeringsmedel
kan avsättas under 2013.
Ordföranden skriver i sitt övervägande; att skapa en mötesplats enligt
medborgarförslaget stämmer väl överens med övriga planer för Östernäsområdet.
Intresset för denna typ av aktivitet är kraftigt växande runt om i Sverige och även
den nybildade föreningen i Ljusdal har engagerat många medlemmar. En
beskrivning av medborgarförslagets finansiering bör undersökas och en
projektering för projektet genomföras.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 9 i enlighet med ordförandens
förslag.
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Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ingalill Fahström (MP), Leif Hansen (SRD) och Karin Jansson (MP): Ärendet ska
återremitteras för komplettering av kostnad för projektering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullstyrelsen bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0536/11
§ 87

Medborgarförslag gällande Frivilliga Resursgrupper
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att starta Frivilliga
resursgrupper (FRG) i kommunen. Dessa kan vara en stor resurs i kommunen vid
extraordinära händelser samt även vid andra tillfällen där extra resurser krävs. Det
behövs ett politiskt beslut för att kunna starta dessa grupper.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 250 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Förutom medborgarförslaget har det till kommunen tidigare inkommit önskemål
om att starta frivilliga resursgrupper. Ett gemensamt yttrande över ett sådant
införande har gjorts av beredskapssamordnare Olle Björk samt säkerhetssamordnare Göran Bergsman för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Dessa gör bedömningen att det i dagsläget inte föreligger något behov av frivilliga
resursgrupper i norrhälsingekommunerna.
Ordföranden skriver i sitt övervägande att det enligt medborgarförslaget finns
önskemål från Räddningstjänsten i Ljusdals kommun om att man startar upp och
samordnar FRG-utbildningar och samarbetar över kommungränserna vid
eventuella händelser, eftersök samt andra kriser och katastrofer.
Beredskapssamordnare Olle Björk, Ljusdals kommun, har tillsammans med Göran
Bergsman, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, bedömt att det i dagsläget
inte föreligger behov av FRG i norrhälsingekommunerna. Därför föreslås att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 15 januari 2013, § 8 att
medborgarförslaget avslås.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet, Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
med hjälp av ordförandens utslagsröst beslutat att avslå Leif Hansens
återremissyrkande. Se separat omröstningsresultat!
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0356/12
§ 88

Rekrytering av kommunchef
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att anställa en
kommunchef efter avslutade fackliga förhandlingar och utifrån dagens
diskussioner.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2012, § 267 hur processen för
rekrytering av ny kommunchef ska se ut.
Ärendet är inte öppet för allmänheten och diskuteras med stängda dörrar.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) informerar om hur processen
hittills har sett ut.

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen
KS ordförande för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-03-07
Diarienummer

KS 0077/12
§ 89

Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) informerar om hur rekryteringsprocessen
gällande ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen fortskrider.

Beslutsexpediering
Akt
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