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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0001/13
§ 273

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

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•

•
•
•

•

Vid förra sammanträdet fick kommunstyrelsen information om den
kommande bredbandsstrategin. Nu har en arbetsgrupp bildats, gruppen ska
bl a bereda frågan om i vilken grad kommunen kan vara med och
finansiera bredbandsutbyggnaden. Bredband betyder inte nödvändigtvis
fiber, det kan även finnas annan teknik.
Slamlaguner har varit omtalade i media senaste tiden, bl a SVT har gått ut
med bristfällig information. Allt som gjorts har godkänts av Länsstyrelsen
Gävleborg, ingen felaktighet har gjorts av Ljusdal Renhållning AB.
Vision och styrmodell har i veckan presenterats för allmänna utskottet
Inga färdiga material finns ännu. Styrmodell kommer att presenteras under
våren, vision före jul.
En undersökning har genomförts för att uppmärksamma de kommuner i
landet där förtagandet är utvecklats bäst. Ljusdal placerar sig högt, på 37
plats bland landets 290 kommuner. Det är Företagarna, Sveriges största
organisation för företagare, tillsammans med affärs- och
kreditupplysningsföretaget UC, som står bakom undersökningen. Den
baseras på företagens bokslut för 2012. Omsättnings- och resultatutveckling väger tyngst, men man jämför också antalet företag och förändringen
av företagens kreditvärdighet. I förra årets undersökning hamnade Ljusdal
på plats 106.
Lärarförbundet har för tolfte året i rad rankat landets kommuner utifrån 14
olika kriterier som de anser viktigt för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Ljusdals kommun har klättrat 45 platser och
hamnar på plats 161.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0085/13
§ 274

Redovisning kommunstyrelsens 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
2012-09-06 Ljusdals bandyklubb: Sponsring
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande
2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013
2013-05-02 Ombyggnad gymnasieskolan
S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande

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
51,0
2 000,0
0,0

3 000
520
700
600,0
1 820
1 180
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Besparingsåtgärder på 1 270 000 kronor för 2014 genomförs på
samhällsutvecklingsförvaltningen enligt samhällsutvecklingsutskottets
förslag.

2.

Ytterligare besparingsåtgärder på 1 684 000 kronor för 2014 genomförs inom
samhällsutvecklingsförvaltningen.

3.

Förslag till driftbudget 2014 samt ELP 2015-2016 godkänns.

4.

Förslag till investeringsbudget 2014 samt ELP 2015-2016 godkänns.

5.

Kommunstyrelsen ska få en rapport från sina råd om deras verksamhet 2013
och vad de planerar att göra 2014.

6.

Kommunstyrelsen ska få en uppföljning från Utvecklingscentrum om
verksamheten.

7.

En totallista på samtliga kommunens investeringar ska presenteras för
budgetberedningen.

8.

Allmänna utskottet och förvaltningen uppdras att ta fram mål för
kommunstyrelsen 2014 som nämnd.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen.
Driftbudget
För att hålla tilldelad budgetram behövs beslut om besparingsåtgärder på grund av
att det finns ett antal kostnadsökningar som inte ryms inom ordinarie budgetram.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275 forts.

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
Följande besparingsåtgärder på 1 270 000 kronor för 2014 genomförs inom
Samhällsutvecklingsförvaltningen:
Nya armaturer ger lägre energikostnader (gatubelysning)
Uttag av grävavgifter från externa
Uttag av hyra från Ljusdal Vatten för ledningar i kommunens mark
Uttag av markhyror från Ljusdal Vatten för vattenverk och
reningsverk på kommunens mark
Ökade intäkter för GIS-avtal till externa parter
Konsulter (utvecklingsprojekt)
Summa

100 000
80 000
600 000
300 000
40 000
150 000
1 270 000

I kommunledningskontorets budgetförslag finns några poster som gör att förslaget
ligger 1 684 000 kronor över ram. Bedömningen är att kommunledningskontoret
själva inte kan genomföra de besparingsåtgärder som krävs för att hålla
budgetramen. Därför föreslås ytterligare besparingsåtgärder inom
samhällsutvecklingsförvaltningen motsvarande detta belopp.
I ELP 2015-2016 för samhällsutvecklingsförvaltningen finns äskanden för
beräknade kostnadsökningar samt medel för utökad verksamhet.
Investeringsbudget
I investeringsbudgeten för 2014 finns äskanden utöver beslutad ram. I ELP 20152016 för investeringar redogörs för de behov samt önskemål som finns för
kommande investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2013
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 190
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 september 2013
Allmänna utskottets protokoll 10 september 2013, § 128
Yrkanden
Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Kommunstyrelsen ska få en rapport från
sina råd om deras verksamhet 2013 och vad de planerar att göra 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275 forts.

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Allmänna utskottet och förvaltningen
uppdras att ta fram mål för kommunstyrelsen 2014 som nämnd.
Kommunstyrelsen ska få en uppföljning från Utvecklingscentrum om
verksamheten.
Ärendet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD) och Ingalill Fahlström (FP): Ärendet ska
återremitteras.
Helena Brink (C):
•
•
•
•

Ridklubben ska få 1 miljon kronor i investering 2014-2016
Betongpark 1 miljon kronor i investering 2014
Återköp av gamla bryggeriet så att museet kan flytta dit och ett
allaktivitetshus bildas
En investering i konstgräsplan ska göras

Ingalill Fahlström (MP): Önskemålet om konstgräsinvesteringen på 11 miljoner
kronor ska plockas bort ur samhällsutvecklingsförvaltningens investeringsram
2014. Investeringsbudgeten för 2014 minskas med 11 miljoner kronor.
Stina Michelson (S): Avslag på Ingalill Fahlströms yrkanden om att plocka bort
konstgräsplan ur samhällsutvecklingsförvaltningens investeringsram 2014, och att
investeringsbudgeten för 2014 minskas med 11 miljoner kronor.
Bifall till kommunledningskontorets förslag.
Avslag på Helena Brinks investeringsyrkanden.
Roland Bäckman (S): En totallista på samtliga kommunens investeringar ska
presenteras för budgetberedningen.
Mötet ajourneras. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brink och Lars
Molins yrkande om att kommunstyrelsen ska få en rapport från sina råd om deras

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275 forts.

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
verksamhet 2013 och vad de planerar att göra 2014. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molin och Helena
Brinks yrkande om att allmänna utskottet och förvaltningen uppdras att ta fram
mål för kommunstyrelsen 2014 som nämnd. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molin och Helena
Brinks yrkande om att kommunstyrelsen ska få en uppföljning från Utvecklingscentrum om verksamheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet, Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster mot sju Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå
yrkandet om återremiss. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om att
det ska presenteras en totallista på samtliga kommunens investeringar till budgetberedningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande
om 1 miljon kronor årligen i investering till Ridklubben 2014-2016. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275 forts.

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster mot två Nej-röster, sju avstår från att rösta, har
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande
om 1 miljon kronor i investering i Betongpark 2014. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster mot två Nej-röster, nio avstår från att rösta, har
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande
om att återköpa gamla bryggeriet så att museet kan flytta dit och ett allaktivitetshus bildas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0017/13
§ 275 forts.

Budget 2014 och ekonomisk långtidsplan 2015-2016 för
kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande
om att en investering i konstgräsplan ska göras. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om att investeringsbudgeten för 2014 minskas med 11 miljoner kronor.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om att önskemålet om konstgräsinvesteringen på 11 miljoner kronor ska
plockas bort ur samhällsutvecklingsförvaltningens investeringsram 2014.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins och Helena
Brinks yrkande om att allmänna utskottet och förvaltningen uppdras att ta fram
mål för kommunstyrelsen 2014 som nämnd. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till
kommunstyrelsens budget i övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen
Claes Rydberg
Stig Olson
Respektive råd fk
Utvecklingscentrum fk
KSAU

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0358/12
§ 276

Jämställdhetsintegrering, uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
11 oktober 2012 anslog kommunstyrelsen 230 000 kronor till omsorgsnämnden
vilket motsvarar en tjänst på 50% för att genomföra planen för
jämställdhetsintegrering inom omsorgsförvaltningen och beroendecentrum.
Kommunstyrelsen önskade även en uppföljning av planen under 2013.
Jämställdhetsstrategerna Malin Fundin och Anna Mann sammanfattar hur
projektet med jämställdhetsintegreringen på Beroendecentrum i Ljusdal har
fortlöpt. Projektet startade januari 2013 och avslutades den 30 juni 2013.
Jämställdhetsarbetet har bedrivits genom bland annat:
• Kartläggning av verksamheten.
• Teoretisk kunskap.
• Litteratur.
• Utbildning i våld i nära relationer.
Arbetet har utmynnat i en rapport samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljusdals kommun ska jämställdhetsintegreras. Jämställdhetsintegrering innebär att samhällets service och tjänster
som erbjuds medborgarna ska anpassas efter såväl flickors och pojkars som
kvinnors och mäns villkor och behov.
Omsorgsnämnden beslutade 20 september 2012 att anta plan för
jämställdhetsintegrering, där Beroendecentrum var den verksamhet som först
skulle jämställdhetsintegreras inom omsorgsförvaltningen.
Projektet är förankrat i de av regeringen antagna jämställdhetspolitiska målen:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Vidare informerar jämställdhetsstrategerna om det fortsatta jämställdhetsarbetet
inom omsorgsförvaltningen.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0464/10
§ 277

Information om Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Utvecklare Rolf Berg informerar om läget oktober 2013 gällande Östernäs:
Region Gävleborg har anslagit medel till Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för
sträckan Kläppa- Höga, klart inom kort. Därefter påbörjas detaljplanearbetet för
trafikplats Höga.
Detaljplanearbete för planskildhet vid Smedgatan och cirkulationsplats vid f d
Kährs pågår.
Länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2+25 har
remissbehandlats. Förbifart Ljusdal ligger huvudsakligen finansierad 2017-2019
(60 mkr). För perioden 2014-2016 finns 13 mkr.
Alternativa lösningar för flytt av virkesomlastning med mera utreds.
Rivningen av Östernäspannan försenas på grund av överklagad upphandling - sker
under andra halvåret 2014.
Byggandet av Östernäs park och strandpromenad har påbörjats.
Projektplanen för park, handel och hetvattencentral gås igenom.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0389/13
§ 278

Remissyttrande över Hudiksvalls kommuns handelsstrategi
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet gällande Hudiksvalls kommuns handelsstrategi godkänns.

Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har presenterat ett förslag till handelsstrategi för perioden
2012-2020. Förslaget har sänts på remiss bland annat till angränsande kommuner.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar
nedanstående synpunkter:
Förslaget redovisar på ett strukturerat sätt Hudiksvalls kommuns ambitioner och
bedömda möjliga alternativa vägar att ge förutsättningar för en utvecklad handel.
Kommunens roll i sammanhanget och olika allmänna och övriga intressen
beskrivs på ett relevant sätt.
I förslaget påtalas att Hudiksvall har en lång tradition som ledande handelsstad i
regionen och kommunens ambition framgår även av underrubriken på
dokumentet: ”Hudiksvall – Hälsinglands handelscentrum”.
Ljusdals kommun väljer att inte bemöta den historiska beskrivningen, även om
Ljusdal historiskt sett har haft ett stort omland som handelsort, vilket även
inkluderat Härjedalen.
Förslaget redovisar ett förhållandevis utförligt resonemang om planering för en
långsiktigt hållbar utveckling. Ljusdals kommun ser detta som logiskt och väl
motiverat i sammanhanget.
Hudiksvalls kommun arbetar med planering som kan innebära etablering av
externhandel vid Medskogsområdet i anslutning till E4/väg 84. En sådan
etablering bedöms kunna bidra till ökade inköp från Ljusdalsområdet. Ljusdals
kommun ställer sig tveksam till ett sådant resonemang, som i grunden innebär att
konkurrens kan förväntas ske med de befintliga och nya etableringar som
förbereds gällande både dagligvaru- och sällanköpshandel inom Ljusdals
centralort. Ljusdals kommun har svårt att se hur ett sådant tillvägagångssätt svarar
mot ambitioner gällande långsiktigt hållbar utveckling.
Ljusdals kommun anser att kommunernas strävan ska vara att i största möjliga
mån ge förutsättningar för en handel som på marknadsmässig grund har en
lokalisering och ett utbud som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling, bland
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0389/13
§ 278 forts.
annat beträffande resor för inköp. Att verka för etableringar som syftar till att
locka besökare från andra marknader svarar knappast mot en sådan inriktning.
Mot denna bakgrund förordar Ljusdals kommun förslag B gällande
externhandelslägen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 191
Förslag till yttrande gällande förslag till handelsstrategi 2012-2020
Remissutgåva Handelsstrategi 2012-2020
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Yttrandet avslås.
Jonny Mill (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jonny Mills m fl yrkande.
Reservation
Ingalill Fahlström (MP)

Beslutsexpediering
Akt
Hudiksvalls kommun
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0467/08
§ 279

Ansökan till mark- och miljödomstolen gällande tillstånd till
anläggande av forsnackar och fiskvägar vid Kvarndammen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Den gemensamma ansökan om tillstånd till anläggande av forsnackar och
fiskvägar vid Kvarndammen återkallas.

Sammanfattning
I samband med förhandlingar vid mark- och miljödomstolen i maj 2012 angående
utrivning av Kvarndammen i Tallåsen presenterade Tallåsens Laxodling ett
förslag som innebär anläggande av forsnackar och fiskvägar. Konstruktionen
anses innebära en beständig lösning på avbördningsfrågan, och Tallåsens
Laxodling skulle mot bakgrund av att företaget är den part som har nyttan av
anläggningen stå som huvudsökande i tillståndsfrågan och ansvarig ägare. Detta
skulle medföra att kommunen inte har fortsatt ansvar för vattennivån i
Kvarndammen.
Ljusdals kommun har därefter som medsökande till Tallåsens Laxodling lämnat
in ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för en sådan anläggning.
Detta har skett sedan teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning med mera
upprättats. Samråd har skett med allmänhet och länsstyrelse. Ljusdals kommun
har svarat för kostnaderna för detta. Utrivningsmålet ligger vilande i väntan på
den nya ansökans hantering i domstolen.
Ägaren till Tallåsens Laxodling har i augusti 2013 meddelat mark- och
miljödomstolen att han inte längre står kvar som sökande i målet gällande ny
ansökan. Skälet uppges vara att endast den befintliga (högra) vattenfåran kommer
att åtgärdas på kommunens bekostnad. Företaget hävdar att även den vänstra fåran
ska öppnas genom kommunens försorg.
Den vänstra fåran, Sågverkskanalen, har varit torrlagd i flera decennier, och
ingick inte i de inledande diskussionerna om anläggande av forsnacke. Företaget
har senare framställt önskemål om att det även ska finnas möjlighet att öppna den
vänstra fåran. Fåran finns därför medtagen i ansökan till domstolen, men
förutsättningen har hela tiden varit att denna åtgärd endast kan komma till stånd
om den finansieras på annat sätt än via Ljusdals kommun. Den högra huvudfåran
har alltså klarat hela avbördningen under ett flertal decennier, vilket innefattar den
tid Ljusdals kommun och tidigare Tallåsens Laxodling ägt och ansvarat för
Kvarndammen.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0467/08
§ 279 forts.

Ansökan till mark- och miljödomstolen gällande tillstånd till
anläggande av forsnackar och fiskvägar vid Kvarndammen
Mark- och miljödomstolen har begärt kommunens yttrande över hur man ställer
sig till målets fortsatta handläggning. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 17
september 2013, varför förlängd svarstid begärts och beviljats till den 11 oktober
2013.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 september 2013, § 133
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 september 2013
Advokat Joakim A Nymans skrivelse 18 september 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Mark- och miljödomstolen
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0080/12
§ 280

Avtal om borgensprovision
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avtal om borgensprovision med de kommunala bolagen godkänns.
Sammanfattning
I gällande ägardirektiv till de kommunala bolagen finns en möjlighet att avtala om
förändrad nivå på den borgensprovision som kommunen tar ut av bolagen.
Kommunledningskontoret föreslår att det avtalas om en höjning av
borgensprovisionen från 0,2 % till 0,5 %. Borgensprovision ska tas ut av de
kommunala bolagen för att inte snedvrida konkurrensen. Föreslagen höjning är en
marknadsmässig anpassning.
En översyn har samtidigt inletts av nu gällande ägardirektiv. Denna översyn
beräknas klar i början av 2014.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 september 2013
Förslag till avtal om borgensprovision 30 augusti 2013
Yrkanden
Kenneth Forssell (V) och Lars Molin (M): Bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen för verkställande
AB Ljusdalshem fk
Ljusdal Energiföretag AB fk
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0183/13
§ 281

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 september 2013, § 126
Förteckning 28 augusti 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0371/11
§ 282

Kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, remissvar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande antas och skickas till
Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
Kommunen har av Region Gävleborg inbjudits att lämna yttrande över det så
kallade Kompetensprogrammet. Programmet är ett genomförandeprogram kopplat
till den Regionala Utvecklingsstrategin, Nya möjligheter, och är indelat i
huvudområdena Förutsättningar för lärande, Utbildning och Kompetensförsörjning.
Yttrande skulle ursprungligen ha inlämnats senast den 30 september. Efter
förfrågan har tiden förlängts till 10 oktober. Detta innebär att Kommunstyrelsen
beslutar om och lämnar yttrande samt att Kommunfullmäktige i efterhand
godkänner detsamma.
Av förslag till remissyttrande framgår:
Målområde utbildning
För att ytterligare betona behovet av lokalt genomförd utbildning genom
Högskolan Gävleborg anser vi att ett nytt mål bör tillföras.
I Gävleborg tar den regionala högskolan ett stort regionalt ansvar och deltar
aktivt i arbetet med att skapa ett bredare intresse jämte större utbud av
studiemöjligheter.
Indikator på detta mål skulle kunna vara:
Antal lokala studieplatser i länets kommuner.
Liksom utgåvan vill vi betona betydelsen av effektiva valideringsinsatser. Den
föreslagna indikatorn, ”Möjlighet till validering” bedömer vi vara otydlig och
sannolikt svår att mäta. En tydligare indikator bör användas.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0371/11
§ 282 forts.

Kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, remissvar
Målområde Kompentensförsörjning
I den tidigare remissutgåvan, endast riktad till tjänstemän, ingick målet:
I Gävleborg fungerar den regionala högskolan som en motor i utvecklings- och
innovationsområdet.
Målet har nu utgått men vi anser att det har relevans och bör återinföras. Vi
föreslår dock en komplettering med följande indikator:
Antal utvecklings- och innovationsaktiviteter i länets mindre kommuner.”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till remissyttrande 25 september 2013
Kompetensprogram- remissversion 28 augusti 2013
Yrkanden
Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunledningskontorets
förslag till yttrande.
Lars Molin (M): Ärendet ska skickas till kommunfullmäktige för kännedom
istället för godkännande i efterhand.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins och Leif
Hansens yrkande om att godkänna förslaget till remissyttrande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om
att skicka ärendet till kommunfullmäktige för information istället för
godkännande i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0306/13
§ 283

Översyn av kommunens kostsystem
Kommunstyrelsen beslutar
1. Nuvarande struktur för kommunens kostsystem bibehålls tills vidare.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en fördjupad utredning där
förvaltningarna ges möjlighet att inventera alla relevanta delar av respektive
kostverksamhet. Utredningen ska vara klar inför budgetarbetet 2015.
Sammanfattning
Kommunchefen gavs av kommunstyrelsen den 8 augusti 2013 i uppdrag att göra
en översyn av kommunens kostverksamhet. Med anledning av önskan att
inkludera översynens eventuella förslag i budgetberedningens arbete, och den
därmed begränsade tid som ställts till förfogande, har det inte varit möjligt att
fullständigt analysera varje del av kostsituationen. De respektive förvaltningarna
har inte haft möjlighet att framarbeta fördjupade faktamaterial. Separering av
kostnader inom kostservice har inte varit möjlig. Inte heller har konsekvenser av
transporter kunnat beaktas. Kostens kvalitet har bedömts huvudsakligen av de
respektive enhetscheferna.
Kommunens kostsystem är en komplex och betydelsefull verksamhet. Att
fullständigt genomlysa och analysera hela systemet på den begränsade tid som
lämnats har inte varit möjligt. Översynen visar dock att nuvarande system är
funktionellt och därför ej behöver förändras i det korta perspektivet men att en
fördjupad utredning skulle kunna klargöra om ytterligare effektivisering är möjlig.
Kommunchefens snabbutvärdering har översett kommunens nuvarande
produktion av kost ur flera olika aspekter. Under den begränsade tid som stått till
förfogande har det inte varit möjligt för vare sig omsorgsförvaltningen eller
utbildningsförvaltningen att arbeta fram nya utredningsunderlag.
Det kan konstateras att den mat som serveras, oavsett tillagningsplats, bedöms
hålla hög eller mycket hög klass. Den minienkät som genomförts har endast
kunnat besvaras av enhetschefer. Dessa har då uppmanats att göra sig till tolkar
för alla som äter i respektive enhet.
Den serverade maten innehåller en jämförelsevis låg andel ekologiska råvaror.
Över 100 kommuner och landsting tillagar mer än 25% sådana råvaror och
riksgenomsnittet ligger på 21%. Det är inte orimligt att även Ljusdals kommun
skall ha minst 25% ekologiska råvaror som målsättning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0306/13
§ 283 forts

Översyn av kommunens kostsystem
Även om underlagen delvis saknar precision är kommunchefens bedömning att
produktionskostnaden per portion förefaller var relativt oberoende av var och av
vem maten lagas, om än något lägre i kostservice. För att åstadkomma en bättre
kostnadsbedömning behöver ytterligare faktaunderlag arbetas fram.
Modellen för produktion av matportioner som valdes 2005 förefaller väl avvägd
ur ett investeringsperspektiv. De inledande investeringarna hade anpassats till de
befintliga förutsättningarna och har skapat en god utgångspunkt för dagens
verksamheter. De varierade tillagningsplatserna har ur ett samlat perspektiv på ett
bra sätt tillvaratagit gjorda investeringar.
Översynen visar att en genomgripande kursförändring, i en eller annan riktning,
sannolikt skulle få som konsekvens att kommunen måste göra omfattande
investeringar.
För att nyttja nuvarande kostservice optimalt är det viktigt att man inte minskar
produktionen. Minskningar får konsekvensen att de fasta kostnaderna fördelas på
färre portioner varför kostnaden per portion ökar. Således är det viktigt att
kostservice kan fortsätta leverera till nuvarande enheter.
Eftersom denna översyn gjorts i snabbt tempo och därför inte kunnat beakta alla
tänkbara faktorer torde en grundligare översyn kunna ge bredare underlag för
framtida kostsystem.
Kommunchefen föreslår därför att nuvarande struktur för kommunens kostsystem
bibehålls och att kommunchefen får i uppdrag att initiera en fördjupad utredning
där förvaltningarna ges möjlighet att inventera alla relevanta delar av respektive
kostverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2013
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 199
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
kommunchefens förslag till beslut.
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på kommunchefens förslag 1, bifall till förslag 2.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0306/13
§ 283 forts.

Översyn av kommunens kostsystem
Helena Brink (C): I förslag 1 ska tilläggas tills vidare.
Roland Bäckman (S): Utredningen ska vara klar inför budgetarbetet 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag
1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag
2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden fk
Omsorgsnämnden fk
Balanslista ks
Kommunchefen för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0424/13
§ 284

Sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagarna 2014 för kommunfullmäktige godkänns. Sammanträdena startar
kl 18:00 förutom budgetsammanträdet som startar kl 13:00.

Kommunstyrelsen beslutar
1.

Sammanträdesdagarna 2014 för kommunstyrelsen godkänns. Sammanträdena startar kl
08:30.

2.

Förutsättningarna för ett speciellt budgetsammanträde för kommunstyrelsen som nämnd
undersöks.

Finns sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:
2014

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27

24

31

14
28

26

16

25

29

27

17
24*

15

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

8
27

-

7

2
30

6*
27

4**

Kommunfullmäktige

2014
Kommunstyrelsen

Jan
9

Feb
6
20**

Mar
6

Apr
3
10**

4
11**

*Budget
** Informationssammanträde

Beslutsexpediering
Akt
Kommunkansliet för verkställande
KLK balanslista
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0115/13
§ 285

Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för
medborgarna i Los
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
säkerheten och tryggheten för medborgarna i Los förbättras.
Förslagsställaren föreslår att kommunen återställer borttagen vägbelysning och
uppdaterar den till en mer energieffektiv belysning samt att den påbörjade gångoch cykelvägen inom Los färdigställs.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 69 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar enligt den gatubelysningspolicy som
antagits i kommunfullmäktige. Denna policy anger att det ska finnas minst tre
bebodda hushåll inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar
mot varandra eller åtskiljs enbart av väg) för att kommunal belysning ska vara ett
alternativ.
I Ljusdals kommun har ett antal belysningsanläggningar rivits under de senaste
decennierna. På många av platserna har hushållen inte längre bofasta ägare utan
nyttjas numera som fritidshus. Den belysningspolicy som antagits får anses
grunda sig på dagens situation och inte blicka bakåt. Därför kommer önskemål
om nyuppsättning av belysning behandlas utifrån policyns avsnitt om
”Kompletterande belysning” som anger:
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0115/13
§ 285 forts.

Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för
medborgarna i Los
”För områden med statlig väghållning ska ansökan om kompletterande
belysning lämnas till Trafikverket. Om Trafikverket nekar kan en ansökan
lämnas till kommunen som genom politiskt beslut godkänner eller avslår
ansökan. Det kommunala bolaget Ljusdal Elnät AB blir i så fall ägare av
belysningen. För att belysning ska uppföras krävs att minst tre bebodda hushåll
finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot
varandra eller åtskiljs enbart av väg).”
I Los har två anläggningar raserats de senaste åren, dels i Karlfors och dels vid
Milberget. På dessa platser finns inte tre bebodda hushåll som gränsar till
varandra, varför uppförande av belysning på platserna inte finner stöd i policyn.
När det gäller gång- och cykelvägen är det Trafikverket som ansvara för denna
och de fortsatta planerna.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag ska anses besvarat
och skriver i sitt övervägande att enligt av kommunfullmäktige antagen
gatubelysningspolicy ska det finnas minst tre bebodda hushåll inom ett område av
samlad bebyggelse för att kommunal belysning ska vara ett alternativ.
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott har delegation på att fatta beslut i
gatubelysningsfrågor.
När det gäller gång- och cykelväg är det Trafikverket som ansvarar för denna och
de fortsatta planerna.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 203 att
medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 30 juli 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 69
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten och tryggheten för medborgarna i
Los, 8 mars 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0030/11
§ 286

Yttrande över detaljplan för området kring Gärdegatan i gamla stan i
Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått detaljplanen för yttrande.
När den planskilda järnvägskorsningen för riksväg 84 byggdes kapades Södra
Järnvägsgatan av och blev som en följd av detta återvändsgata. Sedan dess saknas
en asfalterad vändplan och den yta som i nuläget används som parkering är
dessutom inte tydligt markerad. Som en konsekvens av detta används den
privatägda grusplanen på fastigheten Åkersta 16:55 som allmän vändplan,
parkering och snöupplag, vilket är till olägenhet för ägarna till Åkersta 16:55.
Detaljplanen möjliggör en asfalterad vändplan som en del av det lokala gatunätet,
men också asfaltering och tydliggörande av befintliga parkeringar. Planförslaget
förväntas också bidra till förbättrad dagvattenhantering i och med att avrinningen
till den befintliga dagvattenbrunnen förbättras. Planförslaget innebär i stort en
uppfräschning av områdets gatustandard och en effektivare användning av
områdets öppna ytor.
Vändplanen anläggs enligt planförslaget på del av fastigheterna Åkersta 16:55,
16:56 och 29:1. Delar av Åkersta 16:55 och 16:56 görs om till allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen kommer som en följd av detta att
stå för underhållet av gatan.
Kommunen ansvarar för planens genomförande. Kommunala kostnader utgörs
bland annat av kostnader för framtagandet av själva planförslaget,
lantmäteriförrättningen samt anläggandet av vändplanen och parkeringar.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 10 september 2013, § 132 att
kommunstyrelsen inte ska ha något att erinra mot planförslaget.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 september 2013, § 132
Samrådshandlingar 27 augusti 2013
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0024/13
§ 287

Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap
4 § och använder sitt kommunala veto mot tillståndsansökan för
vindkraftprojektet Mjöberget, i Ljusdals kommun.

Sammanfattning
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 om tillstånd hos Länsstyrelsen i Dalarna
för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i miljöbalken. Eolus Vind AB planerar
att anlägga en vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område
cirka 15 kilometer väster om Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I
samband med tillståndsansökan har också en miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
upprättas.
Området är delvis lokaliserat inom området "Mjöberget" som är ett av de områden
som anses vara lämpliga för etableringar i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Nio
verk av de ansökta femton är placerade utanför det område som anges i
vindkraftsplanen. Dessa verk ligger på Stora Bursjöberget samt Nyvallsberget.
Enligt vindkraftplanen i Ljusdals kommun ska kommunen vara restriktiv mot
ansökningar som sker utanför i planen utpekade områden.
Byggandet av anläggningen kommer att kräva grävnings- och sprängningsarbeten,
kran- och uppställningsplatser, internt elledningsnät samt servicebyggnader.
Bullernivån utomhus vid bostäder ska inte vara högre än 40 db ekvivalent nivå,
rörliga skuggor får inte överstiga 8 timmar per år. Ekonomisk säkerhet sätts för
varje verk och marken ska anpassas till omgivande miljö efter avslutad drift.
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i januari 2013 ansökningshandlingarna om
tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget till Ljusdals kommun för att ge
kommunen möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som behövde
göras. Ljusdals kommun svarade att man ville att ansökan skulle kompletteras
med en storskalig karta över de byggnader som ligger nära gränsen för 40 dBa.
Dessa kompletteringar har utförts och kommunen kan nu lämna sitt yttrande på
hela ansökan. Med kommunen menas här såväl tillsynsmyndigheten som
kommunstyrelsen. Med anledning av detta skrivs två yttranden, varav detta är att
betrakta som kommunstyrelsens yttrande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0024/13
§ 287 forts.

Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget
Kommunen ska om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram nu
tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade kommunala
vetot.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 210 att Ljusdals
kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 § och
använder sitt kommunala veto mot tillståndsansökan för vindkraftprojektet
Mjöberget, i Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 210
Förslag till yttrande 17 september 2013
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0352/13
§ 288

Remissyttrande gällande översyn av riksintresse friluftsliv
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet över remissen gällande översyn av riksintresse friluftsliv godkänns.

Sammanfattning
Naturvårdsverket har i uppdrag att göra en översyn av vilka områden som bedöms
vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kapitlet miljöbalken. Utifrån
Naturvårdsverkets riktlinjer ska länsstyrelsen i dialog med kommunerna ge
förslag på uppdateringar och revidering av områden för riksintresse för friluftsliv
utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Kommunens remissyttrande ska
vara länsstyrelsen tillhanda senast den 30 oktober 2013. I första hand ska
kommunen se över områdenas geografiska avgränsning och uppdatera
dokumentationen för områdena.
Ett utpekat riksintresseområde för friluftsliv har så stora friluftsvärden för
allmänheten på grund av särskilda natur- och/ eller kulturkvaliteter och
tillgänglighet att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller stor del
av landet eller utlandet. Ett sådant område ska skyddas mot åtgärder som kan
skada dess natur- eller kulturmiljö. Naturvårdsverket pekar ut sådana områden
med stöd av miljöbalkens 3 kapitel. I Ljusdals kommun finns tre befintliga
områden av riksintresse för friluftsliv:
•
•
•

Ljusnans dalgång
Orsa finnmark
Voxnan

I yttrandet föreslås kommunen ställa sig positiv till översynen av
riksintresseområdena för friluftsliv. Gällande områdena Orsa finnmark eller
Voxnan bedöms dessa inte vara i behov av några geografiska ändringar. Ljusnans
dalgångs geografiska avgränsning bör dock ses över. Huvuddelen av området är
redan skyddat via miljöbalkens 4 kapitel för turism och friluftsliv, tillsammans
med flera andra skydd, varför kommunen ställer sig frågande till behovet av ett
ytterligare riksintresse för friluftsliv. Anses det motiverat att behålla riksintresset
bör det istället få en snävare avgränsning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0352/13
§ 288 forts.

Remissyttrande gällande översyn av riksintresse friluftsliv
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2013, § 195
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 september 2013
Missiv från länsstyrelsen Gävleborg 1 juli 2013
Riktlinjer från Naturvårdsveket och Havs- och Vattenmyndigheten 1 juli 2013
Befintliga värdebeskrivningar för riksintresse friluftsliv
Kartbilaga över riksintresse friluftsliv (översiktsplanens karta)
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Yttrandet avslås.
Ulf Nyman (C) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ulf Nyman och Stina Michelsons yrkande.
Reservation
Ingalill Fahlström (MP)

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0393/13
§ 289

Nyttjanderättsavtal för bergtäkt på fastigheten Karsvall 1:1, Ljusdals
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Nyttjanderättsavtal tecknas enligt samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.

Sammanfattning
Branta AB vill teckna nyttjanderättsavtal med Ljusdals kommun för att bedriva
täktverksamhet (Bergtäkt), i enlighet med länsstyrelsens tillstånd, på del av
kommunens mark Karsvall 1:1.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i samarbete med Branta AB utarbetat
förslag på nyttjanderättsavtal.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 209
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 september 2013
Avtalsförslag

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Branta AB
Balanslista suf

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0327/13
§ 290

Remissyttrande över regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet gällande regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden
2014-2020 godkänns.

Sammanfattning
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har skickat ut ett förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 på remiss. Synpunkter på förslaget ska
lämnas senast den 31 oktober 2013.
Under vintern 2012-2013 har Länsstyrelsen i Gävleborg utsett sex arbetsgrupper
som arbetat med att ta fram förslag till åtgärder för länet gällande miljömålen.
Fem av grupperna arbetade med länsstyrelsens ansvarsområde och en grupp
(skogen) utgick från miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”, vilket är
skogsstyrelsens ansvarsområde.
Grupp 1 har arbetat med vattnet som fokus och det har då inbegripit miljömålen
”bara naturlig försurning”, ”ingen övergödning”, ” levande sjöar och vattendrag”,
”grundvatten av god kvalitet”, ”hav i balans samt en levande kust och skärgård”.
Grupp 2 har arbetat med giftfri miljö och miljömålet ”giftfri miljö”.
Grupp 3 har arbetat med naturen som fokus och då med miljömålen ”myllrande
våtmarker” och ”ett rikt växt- och djurliv”.
Grupp 4 har arbetat med skogen och miljömålet ”levande skogar”.
Grupp 5 har arbetat med odlingslandskapet och miljömålet ”ett rikt
odlingslandskap”.
Grupp 6 har arbetat med samhället och miljökvalitetsmålen ”frisk luft”, ”säker
strålmiljö” och ”god bebyggd miljö”.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar följande
yttrande:
”Ljusdals kommun tycker att förslagen på åtgärder är bra. Det stora arbetet, som
kommer att bli resurskrävande, blir att implementera miljömålsarbetet i
kommunen och att sedan följa upp resultaten”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0327/13
§ 290 forts.

Remissyttrande över regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 192
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 10 september 2013
Remiss gällande regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 13 juni 2013
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0243/11
§ 291

Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges Ekokommuner
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet skickas till budgetberedningen för hantering.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott att undersöka möjligheterna till att ansluta sig till
Sveriges Ekokommuner och vad som krävs.
För att kunna bli medlem krävs en ansökan från kommunfullmäktige alternativt
kommunstyrelsen samt en kopia på det av kommunen antagna programmet för
kommunens hållbarhetsarbete. Beslut om medlemskap tas av styrelsen för
Sveriges Ekokommuner. En årlig medlemsavgift tillkommer. Den består för
närvarande av en fast avgift på 3 000 kronor och en rörlig avgift på 20 öre per
kommuninvånare.
Programmet för kommunens hållbarhetsarbete ska vara baserat på de tre
dimensionerna; Socialt, Ekonomiskt och Ekologiskt. Dessutom ska de fyra
hållbarhetsprinciperna, beaktas i samtliga kommunala beslut. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen,
Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen,
Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas,
Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan
tillgodose sina behov.

För att analysera kommunens hållbarhetsarbete finns 12 gröna nyckeltal, vars
syfte är att på ett enkelt och konkret sätt utvärdera om arbetet går mot hållbarhet
inom valda områden och samtidigt påminna om det strategiska arbetet som
behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet (där hållbarhetskriterierna är
uppfyllda). Resultaten för dessa nyckeltal ska årligen redovisas till föreningen.
De 12 gröna nyckeltalen är:
1. Koldioxidutsläpp, ton/inv
2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år
3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %
4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, %
5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, %
6. Andel skyddad mark och vattenområden, %
7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/inv
8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0243/11
§ 291 forts.

Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges
Ekokommuner
10.
11.
12.
13.

A.Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare,
B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, %
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, %

I Gävleborgs län är Bollnäs, Hudiksvalls och Söderhamns kommuner medlemmar
i Sveriges Ekokommuner och totalt är 88 svenska kommuner medlemmar.
En fördel med ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner är att den årliga
redovisningen av de 12 nyckeltalen troligen kan användas till redovisning av
avsnittet ”Klimat och miljö” i årsbokslutet, se kommunfullmäktiges beslut den 29
april 2013, § 100.
Bedömning gällande möjligheten till ett medlemskap
Den arbetsinsats som krävs för framtagandet och fastställandet av ett program
som uppfyller kravet för medlemskap, uppskattas till en heltidstjänst under sex till
åtta månader. Därefter tillkommer ytterligare arbetsinsatser, för den årliga
rapportering av de tolv nyckeltalen, som uppskattas till en månad per år.
Den naturliga placeringen av ansvaret för arbetet med ett åtagande enligt Sveriges
Ekokommuner är i tjänsten som kommunekolog. I dag har Ljusdals kommun en
50-procentig tjänst som kommunekolog, vars arbete i dag omfattar förvaltning av
de fem kommunala naturreservaten, vara kommunens kontaktperson gentemot
Mellanskog, bevakning av arbetet med miljömålen, vattendirektiven samt
handläggning av ett flertal remisser ställda till kommunstyrelsen. Arbetet med att
ta fram ett program samt genomföra den årliga redovisningen av nyckeltalen är en
arbetsinsats som inte ryms inom den nuvarande kommunekologens tjänst.
Trots att åtagandet inte kräver en utökning av den nuvarande
kommunekologtjänsten med 50 procent, är det detta som rekommenderas.
En utökning av tjänsten skulle kunna medföra att det finns utrymme för andra
arbetsinsatser, som till exempel verkställandet av restaureringsåtgärder enligt
fiskevårdsplanen, arbetet med kalkning av sjöar och vattendrag, ett mer aktivt
arbete med miljömålen och vattendirektivet, LONA-projekt inom våra
naturreservat, listan kan göras lång.
En utökning uppskattas medföra ökade kostnader med cirka 250 000 kronor per år
utifrån en månadslön på 30 000 kronor.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 194 att Ljusdals
kommun blir medlem i Sveriges Ekokommuner under förutsättning att kommunekologens tjänst utökas till en heltid.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0243/11
§ 291 forts.

Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges
Ekokommuner
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 194
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 104
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Lars Molin (M): Ärendet skickas till
budgetberedningen för hantering

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

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen
KS balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

§ 292

Vägbelysning på statlig väg
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunledningen får i uppdrag att ta med sig frågan om Trafikverkets
ansvar för vägbelysning på statlig väg till Region Gävleborg.

Sammanfattning
I samband med att medborgarförslaget gällande att förbättra säkerheten och
tryggheten för invånarna i Los har samhällsutvecklingsutskottets ordförande
Jonny Mill (SRD) tagit upp frågan om att Ljusdals kommun återigen borde utöva
påtryckningar på Trafikverket gällande myndighetens ansvar för vägbelysning på
statlig väg. Detta borde helst ske gemensamt med de andra kommunerna i
Hälsingland.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 207 att kommunledningen får i uppdrag att ta med sig frågan om Trafikverkets ansvar för
vägbelysning på statlig väg till Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 207

Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

§ 293

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 103-132
(kommunledningskontoret) och 80-106 (samhällsutvecklingsförvaltningen).
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

§ 294

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
• Styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB,
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB 2013-09-26
• Styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB 2013-09-27
• Styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB,
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB 2013-09-27
• Kommunala pensionärsrådet 2013-09-26
• AB Ljusdals Servicehus 2013-08-22
• AB Ljusdalshem 2013-09-22
• Hälsingerådet 2013-09-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

KS 0001/13
§ 295

Rapport från studieresa till Japan; kriskommunikation kring en
kärnkraftsolycka
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Informationschef Anna Kjellander rapporterar från sin studieresa till Japan som
genomfördes 13 september till 22 september.
Länsstyrelsen Dalarna genomför i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg under
2013 ett projekt för erfarenhetsåterföring från kärnkraftsolyckorna i Japan 2011.
Projektet finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
och ägs av Länsstyrelsen i Dalarna som står för samtliga rese-, logi- och
traktamentskostnader. Den som deltog i resan gjorde det som representant för den
egna myndigheten.
Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg, samt företrädare för krislednings- och
kommunikationsfrågor för olika myndigheter med tydligt ansvar för
kriskommunikation inom de båda länen, deltog i resan.
Syftet med resan var att besöka prefekturen i Fukushima samt några av de
krisdrabbade kommunerna i Japan efter katastrofen i mars 2011, för att förbättra
vår egen förmåga att informera och kommunicera med befolkningen tidigt efter en
kärnteknisk olycka. Även Svenska Ambassaden i Tokyo besöktes, de försåg
projektet med en tolk under hela vistelsen.
Projektet fick möjlighet att träffa flera krisledningar på regional och kommunal
nivå som själva direkt var aktiva under katastrofen. Det gav en inblick i
krisledningarnas organisation och arbetsmetoder, samt gav en värdefull bild av
deras erfarenheter kring den svåra kommunikationssituationen.
Båda parter hade förberett ett omfattande material inför resan, bland annat med
frågor/svar, och det var ett värdefullt inslag under de följande diskussionerna.
Projektets bild är att de japanska myndigheterna delade med sig generöst av sina
erfarenheter, dels av sin egen kriskommunikation under de första 24 timmarna,
dels av hur de nu utvecklar sin kriskommunikationsverksamhet.
Rapporten beräknas vara klar vid årsskiftet.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-10
Diarienummer

§ 296

Övriga frågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Frågorna noteras till protokollet.

Ingalill Fahlström (MP) ställer en fråga om inte Ljusdals kommun på något sätt
kan vara med på ett välkomnade av de nya asylsökandena som bor på
Kulthammar i Järvsö.
Information ges om att kommunens bibliotek kommer att göra särskilda insatser
med inköp av extra dator och böcker på de asylboendes hemspråk.
Karin Jansson (MP) ställer en fråga om ärendeformulering i kommunstyrelsens
diarium.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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