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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0001/13
§ 220

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

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
-

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen deltog vid
kungabesöket vid Växbo krog 29 augusti med anledning av att kungen
firar 40 år som statschef. Kungen hade avböjt gåvor från kommunerna i
samband med besöket, men såg gärna att kommunerna istället gjorde
något extra för sina kommunmedborgare . Ljusdals kommun valde att ge
ett TV-spel till de ensamkommande flyktingbarnen.

-

Vid senaste överläggningen med Region Gävleborg diskuterades den nya
regionbildningen som avses träda i kraft 1 januari 2015. Det är viktigt att
kommunerna diskuterar frågan. De närvarande kommuncheferna
diskuterade att inte lägga in all verksamhet i regionkommunen, utan att i
stället lägga viss verksamhet i till exempel ett kommunalförbund.

-

Jämställdhetsintegrering diskuterades också vid mötet med Region
Gävleborg, glädjande nog ligger Ljusdals kommun långt fram i dessa
frågor.

-

En skrivelse har skickats till Telia med anledning av telefoniavbrottet i
augusti. I skrivelsen framförs viss kritik framförallt mot den dåliga
information som Telia stod för. Detta upplevs som en allvarlig brist,
direktkontakt måste upprättas.

-

I ett särskilt uppdrag har kommunchefen fått i uppgift att leda arbetet med
att skapa en ytterligare effektivisering av kommunkoncernen. För att skapa
bredaste möjliga förutsättningar avses alla grenar i koncernen delta.
Kommunchefen har valt att sammankalla en grupp, Strukturgruppen, som
ska belysa hela bredden av möjligheter för att genom bland annat
samarbete inom och utom koncernen, identifiera och genomföra åtgärder
som kan bidra till ett förfinat bruk av resurserna.
Strukturgruppen påbörjar sitt arbete redan nästa vecka och kommunchefen
avser att rapportera resultat på varje sammanträde med allmänna utskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0001/13
§ 220 forts.

Information från kommunchefen
- Status på visionsarbetet har efterfrågats. En vision ska presenteras inom
kort. Ett gediget arbete har gjorts av ekonomichef Nicklas Bremefors
gällande den lokala utvecklingsstrategin (LUS). Grundarbetet är gjort och
är förankrat i fullmäktigeberedningen. Utifrån LUS formeras en vision,
som ska visa riktningen under lång tid. LUS är mer konkretiserad och ska
tala om hur visionen ska förverkligas, därunder kommer kommunfull
mäktiges budgetarbete, målskrivningar etc.
Lars Björkbom (KD) ställer en fråga om hur kommunen har medverkat i arbetet
med omlastningsterminal på Bränta utifrån kommunstyrelsens beslut 30 maj 2013.
(Kommunstyrelsen beslutade då bland annat att Ljusdals kommun medverkar i det
fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.)
Kommunchefen informerar om att han, tillsammans med flera tjänstemän, deltagit i en
överläggning i Gävle, tillsammans med Anders Gärdesjö från Svea skog. Vid mötet
bestämdes att Svea skog skulle ta på sig rollen och ansvaret för att inkalla övriga intressenter
till ett möte. Detta möte skulle ha varit under Mittia-mässan i augusti, men någon sådan
kallelse skickades inte. Det är nu på gång, enligt Svea skog. Till mötet kommer de stora
aktörerna att bjudas in.
Kommunchefen anser att Svea skog visade en positiv attityd till en lösning på Bränta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0085/13
§ 221

Redovisning KS konto till förfogande 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.
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.
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Medverkan 2012-2014.
2012-09-07 Projekt Vägen till e-samhället: Medfinansiering.
2012-02-12 Ljusdals kvinnor i förening: Internationella kvinnodagen 2013.
2013-03-07 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården. Villkor
Boverket beviljar.
2013-03-14 Bilda Gävle Dala: Internationellt folkmusikprojekt "Folk Summer School",
Järvsö. Del.beslut.
2013-04-04 Föreningen Hembygdstjänst: Projektanslag kulturarvsprojekt.
2013-04-04 Finnskogarna ekonomisk Förening: Avgift stödmedlem
2013-04-04 Kulturföreningen Scensation: Projektstöd verksamhet 2013.
2013-04-04 ABF Ljusdal: Projekt Mötesplats Gärdeåsen.
2013-04-15 Friteatern: Föreställning "Bortom allt förnuft"
2013-05-15 FINNSAM Gävle-Dala: Skandinavisk finnskogskonferens i Harsa. Del.beslut.
2013-06-04 Ljusdals Cykelklubb: Sponsringsbidrag
2013-07-01 Västra Hälsinglands Slöjdförening: Korgstämma Stenegård 2013
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande
2. KS investeringsutrymme

2 000
600,0
295,9
10,0
15,0
30,0
84,0
10,0
286,6
20,0
160,0
10,0
100,0
300,0
2,0
11,5
2,0
12,0
1 949,0
51,0

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013
2013-05-02 Ombyggnad gymnasieskolan
S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

3 000
520
700
600,0
1 820
1 180

Beslutsexpediering:Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0569/09
§ 222

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar borgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 % av
rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, det vill säga
450 000 kronor enligt Hälsingerådets fördelningsmodell.

2.

Kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari
2013 till och med den 31 december 2014.

3.

Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, ska belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot
Hudiksvalls kommun för rörelsekapital till Hälsingeutbildningar ekonomisk
förening (Hutb) för perioden 2010 – 2012. Denna borgen behöver nu förlängas till
och med 2014.
Skillnaden jämfört med tidigare period är att den totala borgenssumman sänkts
från åtta miljoner kronor till tre miljoner kronor. För Ljusdals kommuns del från
1,2 miljoner kronor till 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 106
Ekonomichefens skrivelse 11 juni 2013
Dokument från Hudiksvalls kommun gällande Borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ek

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0363/13
§ 223

Borgensbekräftelse till Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15
augusti 2013 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och
blivande borgenärer.

Sammanfattning
Kommuninvest begär enligt skrivelse förnyelse av tidigare utfärdad
borgensförbindelse daterad 15 aug 2003.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 107
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 augusti 2013
Skrivelse från Kommuninvest 9 juli 2013

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0356/12
§ 224

Anställande av kommunchef
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer en tillsvidareanställning av Claes Rydberg.
Sammanfattning
Claes Rydberg har under sex månader haft en provanställning som kommunchef.
I tjänsteskrivelse 29 augusti 2013 föreslår personalchefen att Claes Rydberg
tillsvidareanställs fr o m 1 oktober 2013.
Förhandling enligt MBL § 11 har ägt rum 26 augusti 2013. Samtliga närvarande
fackförbund, och några via telefon eller skrivelse, har meddelat att man inte har
något att erinra mot arbetsgivarens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 augusti 2013
MBL-protokoll 26 augusti 2013
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Yvonne
Oscarsson (V) och Stina Michelson (S): Kommunstyrelsen fastställer en
tillsvidareanställning av Clas Rydberg.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta enhälligt.

Beslutsexpediering
Akt
Claes Rydberg
Personalchefen för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0512/10
§ 225

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals
kommun 2011-2014
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser
som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Roland Bäckman eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Yvonne Oscarsson eller av 2:e vice ordförande Lars
Molin.
Kontrasignation skall göras av kommunchef Claes Rydberg, av ekonomichef
Nicklas Bremefors, av socialchef Marita Wikström, av samhällsutvecklingschef Stig Olson eller av skolchef Lena Tönners.
Sammanfattning
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska
underteckna handlingarna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 augusti 2013

Beslutsexpediering
Akt
Firmatecknarna
Samtliga banker
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0299/13
§ 226

Valdistriktsindelning inför det allmänna valet 2014 och EU-valet 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Valdistriktsindelningen ändras inte.

2.

Hos Länsstyrelsen begärs dispens på grund av särskilda skäl som stora
avstånd, geografisk yta och lågt valdeltagande, för följande områden:
Ramsjö-Hennan, Los-Hamra och Järvsö Ö.

Sammanfattning
Enligt nya vallagen (4 kap 17 §) måste valdistrikten omfatta 1 000-2 000 röstberättigade.
Kommunen är till den geografiska ytan stor och har därför vid tidigare val fått dispens från
Länsstyrelsen, för valdistrikt med färre än 1 000 röstberättigade.
Kommunen ska se över valdistriktsindelningen året närmast före valår. Beslut om
ändringarna ska tas i kommunfullmäktige före den 31 oktober 2013.
Valnämnden föreslår att valdistriktsindelningen utformas enligt 2010 års val:
Valdistrikt

Vallokal

Ljusdal C V

Församlingssalen,
Stora Salen, Ljusdal
Skolan, Tallåsen
Centralskolan, Ramsjö
Matsalen, Gymnasieskolan
Vintergatan friskola, Ämbarbo
Stenhamreskolans matsal
Gärdeåsskolans matsal
Centralskolan, Los
Folkets hus, Korskrogen
Färila skola, matsalen
Båtbackens friskola (Nor)
Öjeskolans matsal
Järvsö Folkets hus

Tallåsen
Ramsjö, Hennan
Ljusdal C Ö
Ljusdal C S
Ljusdal C N
Ljusdal C
Los, Hamra
Korskrogen, Kårböle
Farila
Järvsö Ö
Järvsö V
Järvsö N

Justerare

Röstberättigade

Utdragsbestyrkande
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542
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1 365
1185
623
1 012
1 730
828
1 569
1 079
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0299/13
§ 226 forts.

Valdistriktsindelning inför det allmänna valet 2014 och EU-valet 2014
Allmänna utskottet beslutade 20 augusti 2013, § 116 att kommunstyrelsen ska få
en redogörelse om hur fördelningen av mandat går till och om valdistriktsindelningen har någon påverkan på mandatfördelningen. Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 20 augusti 2013 beskrivit detta. Valdistriktsindelningen påverkar inte mandatfördelningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 augusti 2013
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 116
Valnämndens protokoll 22 maj 2013, § 2
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0339/13
§ 227

Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg. Revisionsberättelse, fråga
om ansvarsfrihet för 2012 - för kännedom
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Region Gävleborgs kansli har utarbetat förslag till årsredovisning 2012.
Regionfullmäktige beslutade den 24 maj 2013, § 8
1.

Årsredovisningen för 2012 godkänns.

2.

Region Gävleborgs resultat – 920 427 kronor balanseras i ny räkning.

3.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och
Landstinget Gävleborg.

4.

Att uttala att reglering av balanskravet skett genom att ett överskott budgeteras i 2013 års
budget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 109
Regionfullmäktiges protokoll 24 maj 2013, § 8
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 228

Översyn av kommunens nya organisation
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens allmänna utskott.
Sammanfattning
KPMG har under våren 2013 genomfört en översyn av den nya kommunala
organisation som trädde i kraft från 2011. Rapporten, vilken redovisar dagens
organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni.
Kommunchefen har bedömt utredarens rekommendationer och föreslår vissa
förändringar:

1. Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en ny övergripande styrmodell
som skall verkställas i samband med kommande mandatperiod.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en värdegrundsprocess som
kopplas till arbetet med vision och styrmodell.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna
för hur näringslivsfrågor, besöksnärings- liksom landsbygdsfrågor skall
bedrivas i förvaltningsform.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan kommunen och Ljusdals Energi för att klargöra samtliga
förhållanden hänförda till verksamhetsöverföringen.
5. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga ett förslag
där folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet
för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd
skulle återföras till kommunstyrelsen och drivas i
kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att en ny organisation skulle införas
från 2011. I december 2011 beslutades att en översyn av den nya organisationen
skall genomföras två år efter genomförandet. KPMG, Mats Lundberg, har under
våren 2013 genomfört en sådan översyn. Rapporten, vilken redovisar dagens
organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni.
För att bilda det underlag som utredaren har behövt för sina iakttagelser och
bedömningar har ett stort antal intervjuer med politiker, tjänstemän, VD för
bolagen och andra berörda genomförts. Vidare har relevanta dokument och beslut
beaktats.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 228 forts.

Översyn av kommunens nya organisation
Rapporten beskriver kortfattat de förändringar vilka ingick i beslutet om ny
organisation. Dessutom redovisas de iakttagelser utredaren gjort .
Utredaren beskriver de olika verksamhetsområdena och lyfter fram vissa brister.
Vidare konstateras att kommunens styrning till delar är oklar såväl vad gäller det
formella beslutsfattandet i politiska organ som i förvaltningar. Detta leder fram till
slutsatsen att nuvarande styrmodell inte fungerar som önskat.
De olika aktörernas roller och agerande diskuteras liksom förhållandet mellan
folkvalda och tjänstemän.
Ansvarsfördelningen mellan kommunen och dess bolag respektive stiftelse
bedöms som klar och tydlig. Dock pekas på frågan om förhållandet mellan
kommunens fastighetsverksamhet och AB Ljusdalshem liksom stiftelsens
nuvarande koppling till kommunen. Kommunen som koncern lyfts fram. Vidare
gör utredaren bedömning att kommunen måste samverka i olika sammanhang för
att bibehålla kvalitet i verksamheten.
Utredaren lämnar också ett antal slutsatser och rekommendationer:
Rapporten rekommenderar inte någon förändring av nuvarande organisation i
dagsläget utan konstaterar att de effektivitetsbrister jämte produktivitetsförluster
som funnits den senare tiden snarare beror på andra omständigheter än själva
organisationen. Ej heller anses det finnas anledning att införa ett Stadshus AB.
Vidare föreslås att kommunen skall arbeta med dess värdegrund, fatta beslut om
fastighetsverksamhetens tillhörighet, tydliggöra Samhällsutvecklingsutskottets
uppdrag och ansvar, prioritera en ny styrmodell, ta in Stiftelsen Närljus i
förvaltningsform samt göra en total översyn av reglementen, ägardirektiv och
delegeringsordningar.
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 8 augusti 2013, § 193 och beslutade att
ärendet ska återkomma på kommunstyrelsens sammanträde 5 september.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 193
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2013
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2013, § 188
KPMG, översyn av kommunens organisation, 13 juni 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 228 forts.

Översyn av kommunens nya organisation
Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Kenneth Forssell (V):
Ärendet ska remitteras till allmänna utskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
KSAU

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

§ 229

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 94-102
(Kommunledningskontoret) och 58-79 (samhällsutvecklingsförvaltningen).
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

§ 230

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Avtal om överlåtelse och förvaltning av investeringar i pendlarparkering.
KS 0204/13

2.

Information om Fortums svar på remissyttrandena gällande Edeforsens
kraftverk. KS 0570/11

3.

Samrådsyttrande gällande planerad anslutningsledning från planerad
vindkraftpark Sörby till Kläppa i Ljusdals kommun KS 493/09

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

§ 231

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

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

Justerare

Ljusdal Elnät AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
Ljusdal Energi AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
Ljusdal Energiföretag AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
Ljusdal Renhållning AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
Ljusdal Vatten AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
Ljusnet AB, årsstämmoprotokoll 6 maj 2013
AB Ljusdalshem 25 juni 2013

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0305/13
§ 232

Cirkulär 13:25, Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFR:s
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse
om Med.stud. 13
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13, antas.

2.

Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal
– LOK 13 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

3.

Överenskommelse om avtal Med. Stud. 13 antas som lokalt kollektivavtal.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 8
maj 2013 en huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFR:s förbundsområde
Läkare. I förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtal gällande villkor för medicinstuderande som vikarierar
på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare (Med. Stud. 13) som inte
omfattas av HÖK 13.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse,
HÖK 13 med OFR:s förbundsområde Läkare, Sveriges Läkarförbund för
tillämpning från och med den 1 april 2013
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13,
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal –
LOK 13 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud. 13 som lokalt kollektivavtal.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 103
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:25
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0305/13
§ 232 forts.

Cirkulär 13:25, Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFR:s
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse
om Med.stud. 13
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0357/13
§ 233

Cirkulär 13:38, Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) med mera
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Lokalt kollektivavtal AKAP-KL antas som lokalt kollektivavtal med den
utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension – AKAP-KL som de centrala
parterna träffat den 19 juni 2013, och protokollsutdrag över beslutet lämnas
till de berörda arbetstagarorganisationerna.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har
träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetarförbundet om ett helt
avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAPKL), som träder i kraft den 1 januari 2014. Det helt avgiftsbestämda
pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Samtidigt
har överenskommelse träffats om att KAP-KL från och med den 1 januari 2014
ska gälla endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har också
träffats två principöverenskommelser; om Familjeskydd i händelse av
arbetstagares död samt om översyn av den särskilda avtalspensionen inom
räddningstjänsten.
Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet innebär ett modernt och långsiktigt
hållbart pensionsavtal. Det ger arbetsgivarna ökade möjligheter att förutse och
budgetera pensionskostnaderna. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de
anställda. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna
underlättas och arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras.
l AKAP-KL är pensionsavgiften 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp
till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 35 375
kronor (2013), och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften, som ska uppräknas med
prisbasbeloppets förändring, ska betalas årsvis av arbetsgivaren.
Utbetalningen av ålderspension kommer enligt AKAP-KL att kunna ske från
samma tidpunkt som allmän pension kan utges, vilket medger en flexibel
pensionsålder. Det innebär att avtalet i sig inte pekar ut en specifik åldersgräns,
som vid eventuella lagändringar skulle bli föremål för omförhandlingar.
Den särskilda avtalspensionen för arbetstagare inom räddningstjänsten behålls
oförändrad, men läggs som en bilaga till avtalet. Det har dock i samband med
Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0357/13
§ 233 forts.

Cirkulär 13:38, Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) med mera
förhandlingarna träffats principöverenskommelse om att dessa bestämmelser ska
ses över.
Parterna kommer enligt den träffade principöverenskommelsen om Familjeskydd
att under hösten förhandla fram en försäkring som tillförsäkrar arbetstagarens
efterlevande barn och vuxen i försäkringen fastställda belopp.
Sveriges Kommuner och Landstings och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive
styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL, träffad den 19 juni 2013,
var och en av sina respektive medlemmar kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet besluta
att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den
utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överenskommelse om
Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension - AKAP-KL som de centrala parterna
träffat den 19 juni 2013, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de
berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 104
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:38

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0538/12
§ 234

Motion från Benny Bergström (SD) gällande Ljusdal Walk of Fame
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige:
”Under årens lopp finns det flertalet betydande och/eller kända personer som både
bott/verkat i och besökt kommunen. Detta är inget som i dag utnyttjas.
Vi har Riotorget framför förvaltningshuset. Man skulle där kunna ta tillvara detta
och se till att de betydande som verkat i, besökt och kommer att besöka
kommunen får efterskänka sitt handavtryck eller liknande för att sedan ersätta en
av de befintliga stenplattorna på torget. Eller att man istället för avtryck,
efterliknar Hollywood Walk of Fame där man har stjärnor med namnet och en
plakett relaterat till deras yrkesroll.
Mig veterligt är det endast Trollhättan som har en anlagd Walk of Fame i Sverige.
Där begränsar man sig till filmstjärnor som spelat in film i staden. Vi bör istället
vara inkluderande och innefatta alla personer av betydelse, både för orten, men
även nationellt och internationellt.
Detta skulle kunna bidra till att åtminstone jag, kanske även andra, får känna att
kommunen har funnits och fortfarande finns på kartan. Personligen tror jag även
det skulle vara roligt och intressant för de flesta, inte minst turister.”
Benny Bergström föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka
möjligheterna att inrätta detta inom kommunens verksamhetsområde snarast
möjligt.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 240 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen bifalles med följande
organisation för genomförande:
Justerare

Utdragsbestyrkande

25

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0538/12
§ 234 forts.

Motion från Benny Bergström (SD) gällande Ljusdal Walk of Fame
•
•
•
•

Samhällsutvecklingsutskottet fungerar som nomineringsinstans och föreslår
kandidater till Ljusdal Walk of Fame för beslut i kommunstyrelsen.
Kriterier för nominering av kandidater beslutas av kommunstyrelsen, utifrån
förslag som bereds av samhällsutvecklingsutskottet.
Tillverkning och montering av avgjutningar/plaketter samt eventuella
informationstavlor ombesörjs av Gata/Park-enheten.
Eventuella ceremoniella arrangemang vid installationer ombesörjs av Musik
& Kulturenheten.

Förvaltningen föreslår att kostnader för informationstavlor, tillverkning/montering
av cementplattor med avgjutningar samt eventuella ceremoniella kostnader vid
installationer tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande
skriver han att motionären vill ha ett lokalt Walk of Fame i Ljusdal och hänvisar
bland annat till att ”personer av betydelse” för orten, ska få göra sina handavtryck
på stenplattor utanför Förvaltningshuset.
Det finns naturligtvis delade uppfattningar om vilka som har betydelse för en ort
eller en kommun men ordföranden skriver att för hans del tycker han att alla som
bor i vår kommun har betydelse.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 20 augusti 2013, § 178
Förslag till beslut 5 augusti 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 januari 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 240
Motion gällande Ljusdal Walk of Fame 14 december 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0039/13
§ 235

Motion från Kennet Hedman (M) om att laga cykelväg i Hybo
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver han:
”Nya Moderaterna har efter ett medborgarförslag från en elev vid Hyboskola blivit tillfrågad,
att tillsammans med honom driva frågan om att se över cykelvägen som går från Hybo skola
och igenom Hybo samhälle.
I dagsläget cyklar barnen i Hybo till och från skolan på bilvägen (stora vägen), när de ska till
och från skolan samt till varandra i byn. Den nuvarande cykelvägen är både ”trasig” och
gropig på alltför många ställen för att man ska kunna använda den.”
Kennet Hedman föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Uppdra åt kommunstyrelsen att se över denna fråga, då det handlar om barnens trygghet
och säkerhet till och från bland annat skolan.

2.

Arbetet skall vara genomfört snarast möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 27 att skicka motionen på beredning till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Kenneth Hedman (M) har inkommit med en motion om gång- och cykelvägen i Hybo
och påtalat att den är gropig. Han uppdrar åt kommunstyrelsen att se över frågan och att
arbetet ska vara genomfört snarast möjligt. Eftersom underhåll av denna gång- och
cykelväg ingår i Gata/Parks uppdrag har enheten redan inventerat sträckan och planerat
för åtgärder.
Ett medborgarförslag har också inkommit om att bilar ska sluta att köra på samma gångoch cykelväg. De oskyddade trafikanternas säkerhet är en mycket viktig

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0039/13
§ 235 forts.

Motion från Kennet Hedman (M) om att laga cykelväg i Hybo
arbetsuppgift för gata/parkenheten och ska därför prioriteras. Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att titta på olika åtgärder som kan hindra biltrafiken.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. Han skriver i sitt
övervägande att de oskyddade vägtrafikanternas säkerhet är en mycket prioriterad arbetsuppgift. Underhåll av denna GC-väg ingår i Gata/Parks uppdrag och enheten har redan
inventerat sträckan och planerat för åtgärder.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 179
Förslag till beslut 17 juni 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 februari 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 27
Motion om att laga cykelväg i Hybo 23 januari 2013

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0162/12
§ 236

Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna till finansiering av motionen.
Sammanfattning
Leif Hansen (SRD) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige där
det föreslås att Ljusdals kommun satsar på projekt ”prova-på-arbete” för
ungdomar mellan 20-25 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomar
får ”prova-på-arbete” hos Ljusdals kommun under ett halvår där hälften av tiden
är en anställning och hälften av tiden är praktik.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 57 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Arbetsförmedlingen och
omsorgsnämnden.
Arbetsförmedlingen skriver i sitt yttrande:
Arbetsförmedlingen i Ljusdal har idag den 31 maj 2012 totalt 395 ungdomar
inskrivna som är under 25 år.
Ungdomar i åldern 18 – 24 år uppgick april 2012 till 24,7 % (av den för
åldersgruppen, registerbaserade arbetskraften i Ljusdal). Det är en nivå som
placerar kommunen på 237 plats bland landets 290 kommuner vad gäller
ungdomsarbetslöshet.
När det gäller öppen arbetslöshet i samma grupp ligger Ljusdals kommun på plats
282 av landets 290 kommuner.
Det finns naturligtvis flera anledningar till detta, men en av de betydande
faktorerna är småföretags oförmåga att rekrytera ung arbetskraft utan
arbetslivserfarenhet (där större företag har en bättre förmåga att introducera unga
till arbete).
Ljusdals kommuns småföretagare mäktar inte med att anställa ungdomar utan
arbetslivserfarenhet, deras produktion/ekonomi klarar helt enkelt inte av det.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0162/12
§ 236 forts.

Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete
I avsaknad av större företag på orten behöver kommunen anstränga sig i större
omfattning för att hjälpa/stödja unga arbetssökande att få den
yrkeserfarenhet/inträde på arbetsmarknaden, och samtidigt få möjlighet till egen
försörjning.
De skulle då stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att söka jobb i Ljusdals
kommun eller andra delar av landet, där man ofta kommer till korta i matchningen
på grund av avsaknad av erfarenheter.
Om kommunen är beredd att ge unga arbetslösa samma möjligheter som
ungdomar i andra kommuner i landet, finns naturligtvis arbetsförmedlingen som
möjliggörare till olika typer av ekonomiska stöd för anställning. De stöden är
kopplade till de enskilda arbetssökande och kan utgå från det att ungdomar blivit
långtidsarbetslösa (det vill säga varit arbetslösa i mer än 90 dagar).
Insatsen kan genomföras med ekonomiskt stöd i form av Nystartsjobb, Särskilt
anställningsstöd eller annan subventionering som utvecklingsanställning
lönebidrag eller OSA, beroende på kundens behov/möjligheter.
Flera liknande insatser har gjort bland Sveriges 290 kommuner och med lyckat
resultat.
Arbetsförmedlingen ser att detta är en efterlängtad och nödvändig insats för att
motverka varaktig ungdomsarbetslöshet. Då det med tiden blivit allt svårare för
unga att komma in på arbetsmarknaden.
Då långa tider av arbetslöshet för unga innebär ett allvarligt utanförskap, stämmer
Arbetsförmedlingen delvis in i förslaget och förordar tidsbegränsad anställning på
6 månader om inte särskilda skäl finns för annan tid, då vi ser att tre månader är
för lite tid i anställning och inte ger tillräcklig arbetslivserfarenhet.
Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Nämnden skriver att Ljusdals
kommun och Arbetsförmedlingen idag erbjuder ett stort antal platser i olika
stödformer för arbetslösa ungdomar. Man kan diskutera om dessa resurser är
tillräckliga, men fler former för stöd ser omsorgsnämnden inte skäl för att införa.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt
övervägande skriver han att kommunens socialtjänst i dag bedriver UNIK, som
erbjuder 30 platser med arbetsträning, praktik och coachning som stöd på vägen
till arbete. UNIK har sedan starten haft 177 ungdomar inskrivna i verksamheten.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0162/12
§ 236 forts.

Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete
Ljusdals kommuns arbetsmarknadsenhet har inom projekt Arbete och Framtid 35
platser för arbetslösa som erbjuds tidsbegränsade anställningar, samt ytterligare
39 platser inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter som utgörs av
tidsbegränsade anställningar.
Allmänna utskottet föreslår 13 augusti 2013, § 110 att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 110
Förslag till beslut 30 juli 2013
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 138
Arbetsförmedlingens yttrande 11 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 57
Motion om projekt för ”prova-på-arbete” 26 mars 2012
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Maj-Britt Tönners (C), Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell
(V), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Karin Jansson (MP), Stina Michelson
(S) och Lars Björkbom (KD): Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda möjligheterna till finansiering av motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0266/13
§ 237

Remiss gällande rapport om förutsättningar att etablera ett
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation på hur ett
samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län tillstyrks.
2. I rekommendationen ska finnas en ekonomisk analys där det tydligt framgår vilket
finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna förbinder sig till.
3. I det fortsatta arbetet ska kommunala representanter finnas som utses av de tio
kommunerna gemensamt.
Sammanfattning
Landstinget Gävleborg har tillsammans med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen utrett förutsättningar för att etablera ett Samordningsförbund
för rehabilitering i Gävleborg.
Lagen om finansiell samordning (Finsam) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet är
att ge möjlighet till att inom rehabiliteringsområdet samordna försäkringskassa,
arbetsförmedling, kommuner och landsting. Med gemensamma resurser kan
verksamheten organiseras mer effektivt och bidra till att myndigheternas
gemensamma kompetens nyttjas effektivt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 119
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 138
Omsorgsförvaltningen skrivelse 29 maj 2013.
Remiss gällande rapport om förutsättningar att etablera ett samordningsförbund
för rehabilitering i Gävleborg 8 maj 2013
Rapport från Landstinget 15 januari 2013

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0267/13
§ 238

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslaget till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning antas. Den ska gälla från och med 1 oktober 2013 och
tills vidare.
2. Bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under 2013 godkänns.
3. Berörda facknämnder får i uppdrag att årligen besluta om de revideringar av
överenskommelsen som utarbetats på länsnivå, samt att fastställa den
länsgemensamma handlingsplanen.

Sammanfattning
Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen
(SoL) från januari 2010 ska landsting och kommuner ingå en överenskommelse
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap
8a § SoL). Förutom lagkraven är överenskommelsen också en förutsättning för
att kommuner och landsting ska erhålla stimulansmedel från staten för utveckling
av insatser för målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulansmedlen cirka 18
miljoner kronor för 2013.
Kommunerna i länet och Landstinget Gävleborg har sedan 1 november 2012 haft
en tidsbegränsad överenskommelse som fastställts på tjänstemannanivå. Den
upphör att gälla den 30 juni 2013 och har nu följts upp och reviderats av den
arbetsgrupp som tillsattes av Länsledning Närvård. Arbetsgruppen består av
Anna Danielsson, socialchef Sandvikens kommun, Tommy Stokka, socialchef
Bollnäs kommun, Roger O Nilsson, divisionschef medicin/psykiatri Landstinget
Gävleborg och Ingrid Nilsson, samordnare Region Gävleborg.
Förslaget till överenskommelse och handlingsplan, som bifogas, berör individoch familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg och skola/förskola i
kommunerna samt primärvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård och habilitering
i landstinget. Överenskommelsen och handlingsplanen är av principiell natur. Den
bör därför slutgiltigt fastställas i kommunfullmäktige och landstingsstyrelse.
Överenskommelsen ska årligen följas upp och revideras och en handlingsplan
skall upprättas över områden som behöver vidareutvecklas under året.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0267/13
§ 238 forts.

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har båda föreslagit att
kommunfullmäktige antar förslaget.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2013, § 92
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 118
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 maj 2013
Region Gävleborg, överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0088/13
§ 239

Redovisning av försörjningsstöd per april och maj 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
April
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser fortsätter att minska. I
jämförelse med motsvarande period 2012 så är kostnaden drygt 500 tkr lägre.
Siffrorna bekräftar vad omsorgsförvaltningen tidigare meddelat, att ökningstakten
avstannat eller att det är en tendens att försörjningsstödet minskar.
Antalet arbetslösa steg med fyra procentenheter jämfört med månaden innan och
är nu uppe i 53 procent. Detta är särskilt oroväckande med tanke på att
arbetslösheten brukar öka ytterligare då skolorna slutar.
Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, ligger fortfarande högt, 13 procent är
högre än motsvarande period förra året.
Antalet ej SFI-klara ligger kvar på låga fyra procent, men i gruppen nysvenskar
specifikt så är det hela 41,5 procent eller 13 av 35 hushåll.
Antal hushåll ligger högre än motsvarande period förra året, det innebär
förmodligen att fler hushåll får kompletterande försörjningsstöd, eftersom
försörjningsstödet är lägre än motsvarande period förra året.
Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring nio procent eller
i rena tal 322 barn.
Maj
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser ökade under maj månad. Det
ligger något högre än motsvarande månad 2012.
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen har tidigare flaggat för en
ökning under innevarande år och det kan vara det som syns nu.
Antalet arbetslösa minskade några procent under maj månad men ligger
fortfarande på över 50 procent av de som får försörjningsstöd.
Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, minskade något under maj månad, men
ligger fortfarande över 10 procent.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0088/13
§ 239 forts.

Redovisning av försörjningsstöd per april och maj 2013
Antalet ej SFI-klara ligger stabilt på fyra procent och har legat där under i stort
sett hela året.
Antalet hushåll som får försörjningsstöd ökade under maj månad till den högsta
nivån för innevarande år.
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd minskade något under maj månad
och ligger nu kring åtta procent.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 117
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 122
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 5 juni 2013
Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2013, § 92
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 2 maj 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0348/13
§ 240

Förslag till ny alkoholtaxa 2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ny taxa för alkoholhandläggningen enligt angivet förslag antas.

2.

Avgifterna ska gälla från 1 januari 2014.

Sammanfattning
Alkoholhandläggningen är en taxefinansierad verksamhet inom kommunen som
enligt lag får vara självfinansierad, det vill säga de utgifter som verksamheten
genererar kan täckas genom avgifter som betalas av de som nyttjar systemet.
Ljusdals kommun förändrade taxan för alkoholhandläggningen senast 2011 för att
möta ökade kostnader när lagen skärptes. Vid uppföljning har det sedan visat sig
att avgifter för vissa typer av tillstånd saknas i taxan samt att graden av självfinansiering inte är tillräckligt hög, det har därför varit nödvändigt att se över
taxan ännu en gång. Nuvarande taxa är självfinansierad till cirka 60 procent, i det
nya förslaget når omsorgsförvaltningen upp till 75-80 procent, vilket är den
procentsats förvaltningen i dagsläget tror kan nås med tanke på kommunens
storlek.
Bedömningen från kommunens alkoholhandläggare är att det finns fyra typer av
utredningar vid tillståndsgivningen. Det finns därför fyra nivåer på ansökningsavgifterna som bygger på hur stor insats det krävs för att kunna utreda ansökan.
Nytt i denna taxa är en rättvisare rörlig taxa med lägre avgift för de med liten
alkoholförsäljning och högre för de som säljer mer, avgift för öppettider utöver
alkohollagens rekommendationer, sanktionsavgifter för den som inte lämnar
restaurangrapport, rörlig taxa för permanenta tillstånd till slutna sällskap samt
uppräkning med avrundning varje årsskifte. Tillägg har också gjorts för några
tillståndstyper som saknas i nuvarande taxa.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 118
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 141
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 maj 2013
Förslag avgifter tillstånd alkohol 2014 daterad 19 juni 2013
Avgifter tillstånd alkohol 2013 daterad 19 juni 2013

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0348/13
§ 240 forts.

Förslag till ny alkoholtaxa 2013
Yrkanden
Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0482/12
§ 241

Medborgarförslag gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende
separationsteam
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande
separationsteam.
Förslagsställaren skriver att regeringen redan 2010 gick ut med en strategi för att
stärka barnens rättigheter genom ”Strategi för att stärka barnens rättigheter i
Sverige” (prop 2009/10:232). Nu kommer nästa generations operativa insats för
att stävja eventuella emotionella låsningar vid separation mellan föräldrar.
”Separationsteam” går in och erbjuder båda parter stöd och hjälp att få ordning på
sin livssituation, med utgångsläge i barnens behov av dem båda. Således blir det
mer fokus på det praktiska som rör vårdnad med mål att minska risken för
emotionella låsningar.
Förslagsställaren önskar att Ljusdals kommun ansöker om att ingå i denna
projektgrupp avseende Separationsteam och på sikt bli Sveriges bästa kommun
för föräldrar i kris.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 216 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår den 14 februari 2013, § 34 att medborgarförslaget
besvaras med tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen. I skrivelsen står:
Enligt Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen framgår följande:
”Sammantaget finns det enligt utredningen ett behov av att utveckla en
samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjens situation
och behov av hjälp och stöd i samband med separation och som syftar till att sätta
barnets bästa främst.”

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0482/12
§ 241 forts.

Medborgarförslag gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende
separationsteam
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att starta en försöksverksamhet med
separationsteam för en utvärdering av denna typ av verksamhet.
Försöksverksamheten skulle ha genomförts med medel som kunde rekvireras
senast den 30 november 2012, varför deltagande i försöksverksamheten är
omöjligt. Medborgarförslaget om att Ljusdals kommun ska ansöka om sådana
medel har inkommit för sent för att kunna genomföras.
Dock är det inget som hindrar att kommunens socialtjänst utreder möjligheterna
att erbjuda familjer stöd av ett separationsteam utan sådana försöksmedel. Detta
bör då ske i samverkan med andra aktörer. En enkel utredning kan bedöma behov
och möjligheter att starta en verksamhet enligt dessa tankegångar. Individ- och
familjeomsorgen framhåller att separationer mellan makar är en vanlig orsak till
svårigheter för barnen i berörda familjer och att en riktad verksamhet enligt detta
koncept kan förebygga både dessa svårigheter och mer omfattande åtgärder och
stödinsatser från socialtjänstens sida.
Omsorgsnämnden beslutade den 14 februari 2013, § 34
1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att inrätta ett
separationsteam enligt de tankegångar som beskrivs i Socialstyrelsens
inbjudan om försöksverksamhet.
2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden återrapportera
resultat av denna utredning senast i oktober 2013.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. Han
skriver i sitt övervägande att medborgarförslaget inkommit för sent för att kunna
genomföras. Tidpunkten för att rekvirera medel från Socialstyrelsen gick ut den
30 november 2012.
Omsorgsnämnden har beslutat att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda
möjligheterna att inrätta ett separationsteam enligt de tankegångar som beskrivs i
Socialstyrelsens inbjudan om försöksverksamhet.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0482/12
§ 241 forts.

Medborgarförslag gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende
separationsteam
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 111
Förslag till beslut 17 juni 2013
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 34
Kommunfullmäktiges protokoll 19 november 2012, § 216
Medborgarförslag om separationsteam, 6 november 2012

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0459/12
§ 242

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande utveckling av
Östernäsområdet. I stället för etablering av köpcentrum på Östernäs föreslås en
etablering i Kläppa. Förslagsställarna föreslår istället bostäder, rekreation,
aktiviteter och verksamhet inom Östernäsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 205 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till NärLjus och samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
NärLjus skriver i sitt yttrande:
NärLjus uppdrag gällande företagsetableringar är att ha kontakter med intressenter
och lyssna av deras behov samt för dessa presentera möjliga platser för etablering.
Gällande vårt uppdrag för Östernäs har kommunen beslutat att vi ansvarar för att
hitta företag intresserade av etablering på området kommunen utsett som handelsområde. I kommunens styrgrupp för området sitter vi också med. Östernäs ökar
möjligheterna till en förtätning av centrum, istället för ett långt utsträckt blir det
nu ett mer sammanhållet handelsområde. Östernäsområdet innebär en möjlighet
att utveckla centrumhandeln och minska riskerna för etablering av externa
köpcentra.
Alla övriga satsningar på Östernäs för att få flödet av människor att öka är positivt
för Ljusdals centrum. För att Ljusdal ska utvecklas är det självklart att vi ska
stötta och hjälpa intressenter som vill investera och etablera sig i Ljusdal.
Angående Kährs lokal har nu kommunen sålt den till ett företag som affärsmässigt
ser möjligheter med lokalen, därför måste eventuella förslag diskuteras med nya
ägaren.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0459/12
§ 242 forts.

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att i medborgarförslaget anges att
resultatet av de samrådsmöten som hållits gällande Östernäsområdet inte har
presenterats. Detta tolkar vi som att frågan gäller de medborgardialoger som under
våren 2012 anordnades i kommundelarna. Resultatet av dessa har presenterats för
kommunstyrelsen vid ett allmänt möte i Ljusdalssalen den 30 maj 2012 samt i
artiklar i Ljusdals-Posten.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Östernäsområdet inte ska planeras för
bostadsändamål. Skälet till detta är de risker som finns i anslutning till förorenad
mark. Östernäsområdet är miljösanerat för de krav som ställs i anslutning till de
verksamheter som är tillåtna enligt gällande detaljplaner.
Förslaget innehåller flera delar knutna till f d Kährs fabrikslokal. Eftersom
kommunen nu sålt denna fastighet måste dessa inslag diskuteras med den nye
ägaren.
Kommunen har efter genomförd upphandling tecknat ett samarbetsavtal med Peab
gällande Östernäs handelsområde. Planering för kommande byggnationer sker
inom ramen för detta avtal.
Förslagets innehåll under rubriken rekreation stämmer väl överens med det arbete
som sker för att åstadkomma ett tilltalande och tillgängligt park- och strandområde inom Östernäsområdet.
Medborgarförslaget innehåller delvis inslag som är inaktuella eller får anses som
icke genomförbara. I några delar stämmer det väl överens med de förutsättningar
som gäller. Mot bakgrund av att medborgarförslag bara kan antas eller avslås i sin
helhet föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
övervägande skriver han att Östernäsområdet är miljösanerat utifrån de krav som
ställs i anslutning till de verksamheter som är tillåtna enligt gällande detaljplaner.
Kommunstyrelsen har beslutat att Östernäsområdet inte ska planeras för
bostadsändamål.
När det gäller parkområde och strandområde kommer detta arbete i gång under
hösten 2013 och ska vara slutfört sommaren 2014.
Kährs lokaler är sålda och redan fyllda med verksamhet vilket innebär att
medborgarförslagets tankar avseende dessa lokaler i dagsläget inte är möjliga att
genomföra.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0459/12
§ 242 forts.

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Kommunen har tecknat ett avtal med PEAB för att utveckla ett handelsområde på
Östernäs. Planering av kommande byggnationer sker inom ramen för detta avtal.
Flera tillfällen med medborgardialoger har hållits i våra kommundelar. Resultatet
från dessa har presenterats för kommunstyrelsen och vid ett allmänt möte i
Ljusdalssalen den 30 maj 2012.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 180
Förslag till beslut 5 augusti 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 28 februari 2013
Närljus yttrande 30 november 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012
Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet 24 oktober 2012

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0021/13
§ 243

Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila
byggs om till förskola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Föreningarnas Hus/Kommunalrummet i Färila byggs om till förskola.
Syfte: En långsiktig och bra lösning där en befintlig byggnad med ett högt
identitetsvärde och historia för Färila kommer till användning. Byggnaden är
lämpligt placerad med trygga omgivningar och ger möjlighet att kunna bli en
kvalitetsmässig bra förskoleverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 18 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 17 april 2013, § 45 positiv till
medborgarförslaget.
Utbildningsnämnden skriver att behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort
och att lokalerna i dagsläget inte är tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen
tittar på olika lösningar och en utbyggnad av Propellerns förskola finns med som
ett av förslagen.
Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående
förskola (personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt.
Lokalerna i före detta Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns
som tänkbara för en eventuell fristående förskola.
Förvaltningen följer frågan om förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta
processen kring eventuell start av fristående förskola avvaktar förvaltningen med
ytterligare steg mot att iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi
i Färila.

Justerare

Utdragsbestyrkande

45

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0021/13
§ 243 forts.

Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila
byggs om till förskola
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Ordföranden skriver i sitt övervägande att enligt utbildningsnämnden är behovet
av barnomsorgsplatser i Färilaområdet stort. Utbildningsförvaltningen tittar på
olika lösningar för att tillmötesgå en ökad tillgång på platser/lokaler och avvaktar
därför ett ställningstagande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 112
Förslag till beslut 22 maj 2013
Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 45
Färilarådets protokoll 5 februari 2013, § 65
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 18
Medborgarförslag om att Föreningarnas Hus/Kommunalrummet i Färila byggs
om till förskola, 11 januari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

46

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0025/13
§ 244

Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas
hus i Färila
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Föreningarnas Hus i Färila byggs om till förskola.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 19 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 17 april 2013, § 46 positiv till
medborgarförslaget.
Utbildningsnämnden skriver att behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort
och att lokalerna i dagsläget inte är tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen
tittar på olika lösningar, och en utbyggnad av Propellerns förskola finns med som
ett av förslagen.
Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående
förskola (personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt.
Lokalerna i före detta Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns
som tänkbara för en eventuell fristående förskola. Förvaltningen följer frågan om
förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta processen kring eventuell start av
fristående förskola avvaktar förvaltningen med ytterligare steg mot att
iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi i Färila.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
I sitt övervägande skriver han att enligt utbildningsnämnden är behovet av barnomsorgsplatser i Färilaområdet stort. Utbildningsförvaltningen tittar på olika
lösningar för att tillmötesgå en ökad tillgång på platser/lokaler och avvaktar därför
ett ställningstagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0025/13
§ 244 forts.

Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas
hus i Färila
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 113
Förslag till beslut 22 maj 2013
Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 46
Färilarådets protokoll 5 februari 2013, § 65
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 19
Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas Hus i
Färila

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0287/13
§ 245

Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom
Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
föreslår att kommunen tillsammans med Banverket, Vägverket samt näringslivet
gör en förutsättningslös utredning om att förändra järnvägen så att den läggs
under mark genom Ljusdals samhälle. Med detta anser förslagsställaren att det
blir en möjlighet till en positiv utveckling av samhället nu och för framtiden.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 121 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Av förslaget framgår att det omfattar ett dubbelspår genom centralorten.
Bangården omfattar totalt sju spår och dessa har en sådan användning att
Trafikverket gett besked om att samtliga spår ska bevaras. Denna förutsättning
kan inte på ett rimligt sätt kombineras med det som föreslås. Mot bakgrund av den
konkurrens som råder mellan olika objekt gällande medel för
järnvägsinvesteringar bedöms det osannolikt att finansiering kan ordnas.
De påtalade problemen med bomfällningar kan i väsentlig omfattning åtgärdas när
en planskild korsning byggs vid Smedgatan, där flest bomfällningar sker. De
bomfällningar som sker vid denna korsning till följd av rangeringar av virkeståg
varar längre tid än för övriga tågtransporter.
Förslaget att med överblivna massor anlägga en fast gång- och cykelväg i
Kyrksjön mellan centralorten och Folkparken skulle innebära en sådan påverkan
att det är sannolikt att en miljödom som tillåter en sådan lösning inte skulle
meddelas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0287/13
§ 245 forts.

Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom
Ljusdal
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver avslutningsvis att medborgarförslaget
grundas på en intressant tanke som tyvärr innebär ett flertal hinder som gör att
förslaget inte kan bedömas som genomförbart. Av denna anledning föreslår
samhällsutvecklingsförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver
i sitt övervägande att förslaget omfattar ett dubbelspår genom centralorten.
Trafikverket har lämnat besked om att bangårdens samtliga sju spår ska bevaras.
Medborgarförslaget och Trafikverkets besked blir därför orimligt att kombinera.
De ekonomiska resurser som finns tillgängliga för järnvägsinvesteringar under
överskådlig framtid innebär att det är osannolikt att en finansiering av föreslaget
projekt kan ordnas.
Att som enligt förslaget använda överblivna massor till att anlägga en fast gångoch cykelväg i Kyrksjön mellan centralorten och Folkparken skulle sannolikt
innebära en sådan påverkan, att en miljödom som tillåter en sådan lösning inte
skulle meddelas.
När det gäller problemet med bomfällning är det mest frekvent vid Smedsgatan.
En planskild korsning (som finns i den regionala planeringen) löser detta
problem.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 181
Förslag till beslut 30 juli 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 juni 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 121
Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom Ljusdal, 30 juli
2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0353/12
§ 246

Försäljning av lada på Tå 11:1 i Nybo, Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer lada på Tå 11: l för en köpeskilling av 11 000 kronor.

2.

Ladan ska vara riven och platsen avstädad senast den 30 september 2013.
Köpeskilling erläggs mot faktura senast den 30 september 2013.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 februari 2013, § 46, att infordra
anbud på lada på fastigheten Tå 11: 1, Nybo Industriområde.
Anbud har infordrats via annons på Ljusdals kommun hemsida utlagd den 14 juni
2013. Anbudstiden gick ut den 20 juni 2013. Endast ett anbud inlämnades under
anbudstiden.
Anbudsgivaren har anhållit om respit med att flytta ladan då handläggningen
dragit ut på tiden så att sommarsäsongen är över. Han är dock beredd att betala
köpeskillingen inom 30 dagar från beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 168
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013
Protokoll fört vid anbudsöppning gällande lada för avflyttning på fastigheten
Ljusdal Tå 11:1, Nybo industriområde 27 juni 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Köparen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0356/13
§ 247

Förfrågan om förvärv av del av Ämbarbo 2:1
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen avslår begäran om förvärv av del av Ämbarbo 2:1

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Ämbarbo 2:7 har inkommit med förfrågan om att få
förvärva angränsande del av Ämbarbo 2:1 söder om sin fastighet. Han har tidigare
varit ägare till marken.
Förfrågan om förvärv av den aktuella delen av Ämbarbo 2:1 har tidigare
behandlats i samband med försäljning av mark för nybyggnad av lagerlokal för Xtrading och försäljning av mindre markområde till ägaren till Ämbarbo 2:5.
I båda ärendena har ställningstagandet varit att inte avhända sig mark i sådan
utsträckning att den kommunägda markkorridoren mellan Hybovägen och
Hudiksvallsvägen försvinner då den skulle kunna utgöra ett alternativ för en
framtida flyttning av Hybovägen. Den vägsträckning som anges i översiktsplanen
för flytt av Hybovägen är lokaliserad på mark som i dag är privatägd.
Förhållandena har inte förändrats sedan tidigare beslut. Vad beträffar övrig mark
på fastigheten ligger den i nära anslutning till detaljplanerat område, varför
kommunen bör behålla den.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 169
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, § 44 och 17 maj 2011, § 60
Förfrågan om förvärv av del av Ämbarbo 2:1, 2 juli 2013
Karta

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
Ägaren till Ämbarbo 2:7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0084/13
§ 248

Försäljning av del av Järvsö-Kyrkby 23:2 till Järvsöbranten AB
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Priset för det område av fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2 som omfattas av
detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 ”Öjebergets Fritidsby”, lagakraftvunnen
6 februari 2013, ska vara 26 kronor per kvadratmeter.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2013, § 184 att sälja det område av
fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2 som omfattas av detaljplanen för Järvsö Kyrkby
23:2 ”Öjebergets Fritidsby”, lagakraftvunnen 6 februari 2013. Köpeskilling och
övriga villkor för överlåtelsen ska presenteras kommunstyrelsen för senare beslut.
Markhandläggare Inger Bengtsson har i samhällsutvecklingsutskottet redogjort
för beräkningsmodell där man jämfört med liknande tomter i området. Utslaget på
områdets totala areal blir kvadratmeterpriset 26 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 170
Köpeavtal
Beslutsexpediering
Akt
Järvsöbranten AB
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0059/09
§ 249

Förslag om att avvakta med planarbete gällande detaljplan för del av
Tälle 45:1 "Postplan i Ljusdal", information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt den 12 mars 2009, § 62 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Tälle 45:1, ”Postplan i Ljusdal”.
Förvaltningen anser det lämpligt att avvakta tills den fördjupade översiktsplanen
för Ljusdals tätort färdigställts innan vidare beslut om Postplans framtida
utveckling tas.
Ett annat skäl att avvakta med planuppdraget är en eventuell framtida omläggning
av Riksväg 84. I och med en sådan omläggning skulle trafiken ledas om via
Kyrksjönäsvägen runt Kyrksjön. Att riksvägen leds bort från de centrala delarna
av Ljusdals tätort öppnar upp för nya möjligheter till utveckling av Ljusdals
centrum.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 166
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0088/06
§ 250

Antagande av detaljplan för del av Tälle 45:1 i Ljusdal "Åbergska
trädgården"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplanen för del av Tälle 45:1 i Ljusdal ”Åbergska trädgården” antas.

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en sammanslagning av marken inom fastigheten
Tälle 45:1 med ursprungsfastigheten Tälle 10:11. Inom Tälle 10:11 är den
Åbergska/ Bergkvistska gården belägen som den dåvarande trädgårdsmarken en
gång tillhörde. I detaljplanen föreslås att marken, som enligt gällande detaljplan
utgör allmän plats för parkändamål, övergår till kvartersmark för bostadsändamål
vilket möjliggör en sådan fastighetsreglering. Marken avses användas för trädgård
och får inte bebyggas.
Planförslaget har upprättats i april år 2011, reviderats i mars 2013 med ny
avgränsning, markanvändning och bestämmelser samt reviderats i augusti 2013.
Detaljplanen uppfyller villkoren för enkelt planförfarande och kan därför antas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 163
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 augusti 2013
Antagandehandlingar 1 augusti 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0370/13
§ 251

Avsiktsförklaring gällande vägkorsning i Järvsö, godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avsiktsförklaringen godkänns i efterhand.

Sammanfattning
Åtgärdspaket för riksväg 83, Tönnebro - Ljusdal ingår i gällande länsplan för åren
2010-2021. I paketet ingår en ombyggnad av trevägskorsningen mellan riksväg 83
(Turistvägen) och länsväg 696 (Rödmyravägen) i Järvsö. Syftet med ombyggnationen är att åstadkomma förbättrad funktionalitet och trafiksäkerhet.
Upprättandet av detaljplanen samordnas med Trafikverkets planläggningsprocess.
Kommunen svarar för kostnaderna för planens upprättande. Genomförandeåtgärder inom vägområdet finansieras via länstransportplanen av Region
Gävleborg. Åtgärder utanför vägområdet ansvarar och finansierar Ljusdals
kommun, enligt förslag till avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Ljusdals
kommun.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 20 augusti 2013, § 162 att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att
möjliggöra ombyggnation av korsningen mellan riksväg 83 och länsväg 696 i
Järvsö. Utskottet beslutade också att godkänna avsiktsförklaringen och skicka
denna till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 162
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 12 augusti 2013
Avsiktsförklaring vägkorsning Järvsö 12 augusti 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0493/09
§ 252

Tillstånd från länsstyrelsen Dalarnas län gällande tillstånd till
gruppstation för vindkraft (Sörbyparken) för kännedom till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen Dalarna har lämnat Järvsö Sörby Vindkraft
AB tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att inom ovan nämnda fastigheter uppföra och driva
en gruppstation med högst 37 vindkraftverk med tillhörande fundament, tillfartsvägar,
uppställningsplatser, transformatorstationer och ledningar. Vindkraftverkens totalhöjd får inte
överstiga 150 meter.
Tillståndet gäller 40 år från det att tillståndet vunnit laga kraft.
Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets yrkande om att tillståndet får tas i anspråk även
om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 183
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län 4 juli 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0057/09
§ 253

Projektbeskrivning för tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Projektbeskrivning för tematiskt tillägg till översiktsplan, gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljusdals kommun, godkänns.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat en projektbeskrivning för arbetet
med att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljusdals kommun.
Projektbeskrivningen är ingen formell planhandling, men tar bland annat upp
syfte, riktlinjer, mål och organisationsstruktur för arbetet, vilket underlättar det
kommande arbetet och bidrar till samsyn mellan beställare och utförare.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013
Projektbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljusdals
kommun, 8 augusti 2013
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet
med följande motiveringar:
1) texten ändras till att vara mindre positivt argumenterande för strandnära
byggande
2) avsnittet om vision skrivs om så att det framgår att kommunen nu arbetar för
ny visionsformulering
I andra hand ska förslaget avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0057/09
§ 253 forts.

Projektbeskrivning för tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Karin Jansson (MP) och Leif Hansen (SRD)

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0195/12
§ 254

Yttrande gällande inkommen skrivelse från Nordisk vindkraft angående
vindpark Degerkölen i Ljusdals kommuns vindbruksplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Nordisk vindkrafts egen utredning över området Degerkölens lämplighet för
vindkraft tillför inte ny information som föranleder ändrade värderingar till
fördel för vindkraftsetableringar i området.

Sammanfattning
Degerkölen är ett av de områden som prövades för att ingå i det tematiska tillägg
om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan, vilket antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2012, § 214. Efter samrådet och de inkomna
synpunkterna beslutade kommunen att Degerkölen inte är lämpligt för vindkraft
och området togs därför ut ur vindkraftsplanen.
Skrivelsen som yttrandet gäller kommer från Nordisk vindkraft och har inkommit
på grund av att kommunfullmäktige beslutade om ett tillägg då det tematiska
tillägget om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan antogs:
” Framkommer ny information eller ändrade värderingar, till fördel för
vindkraftsetableringar, gällande påverkan på naturreservat, riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård samt natura 2000-områden vid vindkraftsetablering
ska Degerkölenområdet återinföras i Ljusdals kommuns vinkraftsplan”.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 134
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013
Nordisk Vindkrafts skrivelse och bilagor 12 mars 2013
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C) och Ulf Nyman (C): Ärendet ska återremitteras till
samhällsutvecklingsutskottet i avvaktan på Länsstyrelsens förfrågan.
Leif Persson (S), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD), Marie-Louise
Hellström (M), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD) och Harald Noréus
(FP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0195/12
§ 254 forts.

Yttrande gällande inkommen skrivelse från Nordisk vindkraft angående
vindpark Degerkölen i Ljusdals kommuns vindbruksplan
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Ulf Nyman (C) och Maj-Britt Tönners (C)
Beslutsexpediering
Akt
Nordisk Vindkraft
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0306/12
§ 255

Yttrande angående avloppsfrågan för fastigheterna inom Harsaklackens
samfällighetsförening
Kommunstyrelsen beslutar
1.

En VA-utredning och fastställande av verksamhetsområdet för det
kommunala reningsverket vid Harsasjön genomförs under 2014. Uppskattad
kostnad är cirka 200 000 kronor.

2.

Medelsanvisningen hänvisas till budgetberedningen.

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 till miljöenheten den 27 januari 2012. 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
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0306/12
§ 255 forts.

Yttrande angående avloppsfrågan för fastigheterna inom Harsaklackens
samfällighetsförening
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.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 22 januari 2013, § 7, kommunstyrelsen
besluta
1.

En VA-utredning och fastställande av verksamhetsområdet för det
kommunala reningsverket vid Harsasjön genomförs.

2.

Medel anslås för upphandling av extern konsult.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till samhällsutvecklingsutskottet för
förslag om medelsanvisning.
Samhällsutvecklingsförvaltningen uppskattar kostnaden till cirka 200 000 kronor
och medelsanvisningen hänvisas till budgetberedningen. Uppdraget kommer att
genomföras år 2014.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0306/12
§ 255 forts.

Yttrande angående avloppsfrågan för fastigheterna inom Harsaklackens
samfällighetsförening
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 182
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 augusti 2013
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 52
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C), Leif Hansen (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Balanslista suf

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0368/13
§ 256

Begäran om medel för förlängning av fiskeplansarbete 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.

500 000 kronor anslås till färdigställande av projektet fiskeplansarbete i
Ljusdals kommun för 2014.

2.

Pengar tas från kontot fond för naturvård.

3.

Ärendet ska vara slutfört senast den 31 december 2014.

Sammanfattning
Projektet med framtagande av en ny fiskeplan för Ljusdals kommun har pågått
sedan juli 2012 och det finns medel anvisade fram till den 31 december 2013.
Fritidsenheten gjorde en ny ansökan hos kommunstyrelsen för en förlängning av
projektet fram till och med 2014.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013 att ställa sig positiva till en
fortsättning av projektet för färdigställande av fiskeplanen och anvisade medel för
2013 ur kommunstyrelsens egna kapital. För 2014 skulle ärendet hanteras av
budgetberedningen. I budgetberedningens förslag finns inga medel anvisade för
fortsättning av projektet under 2014.
Ett avslut av projektet vid årsskiftet känns helt fel, då vi kommer att komma
tillbaka på ruta ett och resultatet av projektet blir en halvfärdig fiskeplan. I den
tidigare ansökan om förlängning gjordes uppskattningen att hälften av
kommunens vattensträckor är biotopkarterade. Dock måste vissa sträckor delvis
återbesökas eftersom det är lång tid sedan inventeringarna utfördes. Det finns
heller inga protokoll från sjöar förutom på dem som inventerats under projektet.
Bedömning som gjordes då var att för att hämta in material till en heltäckande
fiskeplan för kommunen så måste projektet fortgå även under 2014. Biotopkarteringen kan i bästa fall endast utföras från maj till oktober dessutom måste tid
och resurser avsättas för elprovfiske som är en viktig del i fiskeplansarbetet.
Styrgruppen, som består av miljöchefen Karin Hansson, fritidschefen Pär Ferm,
kommunekologen Pär Lundagårds, projektledaren Peter Hallgren och
förvaltningschefen Stig Olson, har fört diskussioner om hur kommunen ska hitta
en lösning för att kunna fortsätta projektet och få fram en färdig fiskeplan med
åtgärdsförslag. Gruppens förslag till kommunstyrelsen är att få nyttja medel ur
Naturvårdsfonden till det fortsatta fiskeplansarbetet. I fonden i dag finns det drygt
1,1 miljon kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande

65

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0368/13
§ 256 forts.

Begäran om medel för förlängning av fiskeplansarbete 2014
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 171
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 35
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari § 36

Yrkanden
Annelie Wallberg (S), Kenneth Forssell (V), Jonny Mill (SRD), Marie-Louise
Hellström (M), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD), Maj-Britt Tönners (C)
och Roland Bäckman (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten
Balanslista suf
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0373/13
§ 257

Fyllnadsval av ledamot i samhällsutvecklingsutskottet efter Pia Hedblom
(SRD)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Hans Olov Wernersson (SRD) väljs till ny ledamot i samhällsutvecklingsutskottet.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Pia Hedblom (SRD) har avsagt sig sina uppdrag i kommunen. Fyllnadsval ska
göras gällande ledamot i samhällsutvecklingsutskottet.
Leif Hansen (SRD) yrkar att Hans Olov Wernersson (SRD) väljs till ny ledamot.
Ordföranden ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Hans Olov Wernersson
KSSU
Ann-Charlotte Eriksson
Förtroendemannaregister

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0328/13
§ 258

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns efter följande komplettering:
− Den fördelningen som sker av nationella medel till landets olika delar
förstärker den regionala obalansen i gällande infrastrukturåtgärder.
− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till
att i betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal
för skogliga råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i
vår kommun (övrigt).
− Vi konstaterar att de nationella medlen för transportinfrastruktur föreslås
ge en fördelning som förstärker den rådande obalansen gällande regionala
förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Sammanfattning
Trafikverket har presenterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet
2014-2025. Möjlighet finns för kommuner med flera att lämna yttranden senast
den 1 oktober 2013.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort förslag till yttrande, där främst de
delar i förslaget kommenteras som har en mer direkt betydelse för vår kommun.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 20 augusti 2013, § 160 att yttrandet
godkänns efter följande komplettering:
− Den fördelningen som sker av nationella medel till landets olika delar
förstärker den regionala obalansen i gällande infrastrukturåtgärder.
− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till
att i betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal
för skogliga råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i
vår kommun (övrigt).
Utvecklare Rolf Berg föredrar ärendet och föreslår att yttrandet kompletteras med
följande: Vi konstaterar att de nationella medlen för transportinfrastruktur föreslås
ge en fördelning som förstärker den rådande obalansen gällande regionala
förutsättningar för tillväxt och utveckling
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0328/13
§ 258 forts.

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 160
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 12 augusti 2013
Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag och
utvecklare Rolf Bergs förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Maj-Britt Tönners yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för revidering av yttrande
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0345/13
§ 259

Remiss: Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet godkänns efter följande komplettering:
− Vi konstaterar att de nationella medlen för transportinfrastruktur föreslås
ge en fördelning som förstärker den rådande obalansen gällande regionala
förutsättningar för tillväxt och utveckling
− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till
att i betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal
för skogliga råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i
vår kommun (övrigt).
− Vi efterlyser en analys över vilka åtgärder som kan ses som nödvändiga
för att kunna göra en uppgradering av väg 83 till 90 km/h sträckan VallstaLjusdal. Vägen håller till stor del redan i dagsläget en förhållandevis hög
standard, och en höjning av högsta tillåtna hastighet har stor betydelse för
framkomligheten, men även i trafiksäkerhetshänseende eftersom det bland
annat skulle minska förekomsten av risk för omkörningsolyckor.

Sammanfattning
Region Gävleborg har presenterat ett förslag till länsplan för transportinfrastruktur
2014-2025, vilken sänts på remiss till bland annat länets kommuner för yttrande
senast den 16 september 2013.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort förslag till yttrande, vilket främst
omfattar de delar i planen som direkt berör vår kommun.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 20 augusti 2013, § 161 att yttrandet
godkänns efter följande komplettering:
− Vi konstaterar att de nationella medlen för transportinfrastruktur föreslås
ge en fördelning som förstärker den rådande obalansen gällande regionala
förutsättningar för tillväxt och utveckling
− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till
att i betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal
för skogliga råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i
vår kommun (övrigt).
Utvecklare Rolf Berg föredrar ärendet och föreslår följande tillägg i yttrandet: Vi
efterlyser en analys över vilka åtgärder som kan ses som nödvändiga för att kunna
göra en uppgradering av väg 83 till 90 km/h sträckan Vallsta- Ljusdal. Vägen
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0345/13
§ 259 forts.

Remiss: Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025
håller till stor del redan i dagsläget en förhållandevis hög standard, och en höjning
av högsta tillåtna hastighet har stor betydelse för framkomligheten, men även i
trafiksäkerhetshänseende eftersom det bland annat skulle minska förekomsten av
risk för omkörningsolyckor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 161
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 12 augusti 2013
Remiss gällande länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 24 juni 2013
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag samt till
Rolf Bergs förslag till komplettering.
Leif Hansen (SRD): I förslaget till komplettering ska sträckan ”Vallsta-Ljusdal”
bytas ut mot ”Vallsta- länsgränsen”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Leif Hansen (SRD)

Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg
Samhällsutvecklingsförvaltningen för revidering av yttrandet
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

§ 260

Information om ansökan till Leader gällande "Musik som motor för tillväxt
- Demofestival"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2011, § 298 att ge NärLjus
tillsammans med makarna Livingstone uppdraget att författa en bidragsansökan
till Leader Hälsingebygden, utifrån uppgifter som framkommit vid tidigare
kontakter med Leader om att projektstöd inte kan beviljas för renodlade
driftkostnader vid genomförande av arrangemang och festivaler. Projektstöd från
Leader Hälsingebygden beviljas primärt endast för investeringar och strukturellt
utvecklingsarbete som i sin tur kan skapa förutsättningar för lokal utveckling i
glesbygd. (exempelvis musikarrangemang för ungdomar)
En ansökan formulerad av NärLjus/makarna Livingstone lämnades in till Leader
Hälsingebygden den 12 april 2012 där Ljusdals kommun angavs som projektägare
för projektet och Musik- och kulturchef Lasse Norin som projektledare.
Leader/Länsstyrelsen beslutade bifalla ansökan den 15 februari 2013 med
följande formulering:
”Projektets mål är att skapa ett långsiktigt fungerande nätverk av entreprenörer,
ungdomar och ideella organisationer genom att utveckla en modell för att skapa
framtida evenemang. Stödet skall användas till att bygga en modellscen. Projektet
skall attrahera flera besökare med utländsk bakgrund och metodiskt få fram ett
stabilt nätverk med organisationer, föreningar och företag. Projektet ska ge
impulser till ett rikare kulturellt musikliv med ett större engagemang hos
ungdomar och övriga besökare.”
Det beviljade projektbidraget från Leader/Länsstyrelsen omfattar totalt 245 000
kronor och består dels av en investeringskostnad på 210 000 kronor (tillverkning
och inköp av en mobil scenvagn), samt en kostnadspost på 35 000 kronor för
administration kring nätverksbygge och så vidare bland entreprenörer, ungdomar
och ideella organisationer för framtida evenemang med den mobila scenvagnen
som estrad. Upphandling av scenvagn skedde under våren 2013 med hjälp av
Inköp Gävleborg och denna scenvagn har under sommaren lånats ut till
arrangerande föreningar, ungdomsgrupper och så vidare via EstradLjusdal.
Projektet innebär ingen ekonomisk insats från kommunen, däremot ska ideell tid
motsvarande cirka 600 timmar redovisas i projektet via de arrangemang där
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05

§ 260 forts.

Information om ansökan till Leader gällande "Musik som motor för tillväxt
- Demofestival"
scenvagnen används (medverkande artister, övrigt ideellt arbete inför/efter
konserter och arrangemang).
Avseende frågan om planering och genomförande av den så kallade
”Demofestivalen” i Ljusdals Folkpark så har makarna Livingstone meddelat att de
inte längre har för avsikt att driva denna process vidare.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013
Sammanfattning av läget den 3 april 2013 av projekt ”Musik som tillväxtmotor”

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
Diarienummer

KS 0529/11
§ 261

Kommunal kulturplan, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2011, § 296 om att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kommunal
kulturplan.
Avrapportering angående planens fortskridande har löpande skett i samhällsutvecklingsutskottet samt i kommunstyrelsen den 10 februari 2012, § 56.
Studieförbund och kulturföreningar har informerats om kulturplanens upplägg
och innehåll vid informationsmöte den 16 maj 2013.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 20 augusti 2013, § 174 att ställa sig
positiv till skrivningarna i förslaget till kommunal kulturplan och föreslår
kommunstyrelsen att besluta om ett fastställande av planen, samt att denna
kulturplan ersätter tidigare beslutad ”kulturdeklaration” från 1998.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 augusti 2013, § 174
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 juli 2013
Förslag till kommunal kulturplan 19 juni 2013
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