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Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0001/13
§ 322

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•
•

Arbetet med införande av läsplattor till förtroendevalda har påbörjats.
Ny principmodell för drift av Stenegård

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0320/13
§ 323

Begäran från Ljusdal Vatten AB om beslut om verksamhetsområde för
kommunalt VA i Hamra
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Hamra fastställs i enlighet
med karta och fastighetsförteckning, redovisade i bilaga 1 och 4. Karta gäller
över fastighetsförteckning.

2.

Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Hamra fastställs i enlighet
med karta och fastighetsförteckning redovisade i bilaga 2 och 5. Karta gäller
över fastighetsförteckning.

3.

Verksamhetsområde för kommunalt dagvatten i Hamra upphävs.

Sammanfattning
Ljusdal Vatten AB har inkommit med förslag till beslut gällande verksamhetsområde för kommunalt VA i Hamra.
Bolaget skriver att ett verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen
har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster till fastighetsägare. Verksamhetsområdet definieras genom utmärkning i kartmaterial samt förteckning över de
fastigheter som ingår. Det är kommunen som, enligt 6 § lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412), har skyldighet att fastställa verksamhetsområden.
De verksamhetsområden som finns idag är samma för ren-, spill- och dagvatten,
trots att det på vissa ställen inte är möjligt att leverera alla nyttigheter. Ljusdal
Vatten AB anser att det ska vara skilda verksamhetsområden för de tre
nyttigheterna och att gränsdragningarna ska anpassas till de områden där det finns
möjlighet att leverera respektive nyttighet.
Ljusdal Vatten AB anser att alla verksamhetsområden i kommunen ska uppdateras
och lämnar här förslag till nya verksamhetsområden för Hamra.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 5 november 2013, § 167
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 24 oktober 2013
Ljusdal Energis skrivelse; Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i
Hamra, 7 juni 2013
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0268/13
§ 324

Begäran från Ljusdal Vatten AB om beslut om fastigheters möjlighet till
kommunalt VA i Harsa
Kommunstyrelsen beslutar
1.

De tre fastigheterna, som är avstyckade från fastigheten Järvsö-Hamre 12:29,
ska få möjligheten att ansluta sig till det kommunala VA-nätet i Harsa.

Sammanfattning
Ljusdal Vatten AB har den 8 maj 2013 inkommit med en begäran om beslut
angående de tre ovan nämnda fastigheternas möjlighet till kommunalt VA i Harsa.
Anledningen till att bolaget ställt frågan till kommunen är att det inkommit en
ansökan om att ansluta de tre avstyckade fastigheterna (från fastigheten JärvsöHamre 12:29) till det befintliga VA-nätet i Harsa.
VA-situationen i Harsa är en komplex fråga som omfattar båda enskilda och
allmänna intressen. Enligt det avtal som finns mellan exploatören för
Svemarksbyn och kommunen, har de fritidshus som byggs inom Svemarksbyn så
kallad förtur, att ansluta sig till VA-nätet. I dagsläget är detaljplanen Svemarksbyn
inte helt utbyggd, det finns cirka 10 byggrätter kvar. De tre fastigheterna som
omfattas av ansökan är belägna i närheten av det befintliga VA-nätet, men inte
inom det detaljplanerade området för fritidshusbebyggelse Svemarksbyn.
Reningsverk i Harsa har i dag en mycket begränsad kapacitet och saknar dessutom
ett fastställt verksamhetsområde som reglerar vilka fastigheter som har rätten att
ansluta sig till kommunalt VA. Utöver detta visar Harsasjön tecken på övergödning och den bäck som sjön mynnar ut i har så kallad icke god ekologisk status,
det vill säga att även bäcken visar tecken på övergödning, högt pH-värde med
mera.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen anser samhällsutvecklingsförvaltningen att de tre avstyckade fastigheterna ska få möjligheten att
ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 12 november 2013, § 237 att de tre
fastigheterna, som är avstyckade från fastigheten Järvsö-Hamre 12:29, ska få
möjligheten att ansluta sig till det kommunala VA-nätet i Harsa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0268/13
§ 324 forts.

Begäran från Ljusdal Vatten AB om beslut om fastigheters möjlighet till
kommunalt VA i Harsa
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 237
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2013
Begäran från Ljusdal Vatten AB om beslut om fastigheters möjlighet till
kommunalt VA i Harsa, 8 maj 2013

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Vatten AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0235/11
§ 325

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
2. Ärendet ska komma åter till kommunstyrelsen senast i mars månad 2014.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att kommunens och
AB Ljusdalshems fastighetsförvaltning ska samordnas i enlighet med alternativ 1
i Fasticons utredning, vilket betyder att AB Ljusdalshem tar över fastighetsskötseln, men att kommunen kvarstår som ägare av de egna fastigheterna.
Kommunfullmäktige angav också inriktning på hur samordningen skulle ske samt
att städenheten inte skulle samordnas med AB Ljusdalshem.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att följande skulle utredas:
•

Förslaget om att Ljusdalshem övertar ägarrollen i utredningens alternativ 1+2.
Kommentar: Kommer att utredas i ett senare skede efter det att samordningen
varit i drift i två år.

•

Organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare.
Kommentar: Är utrett och förslag finns i beslutssats 1.

•

Hur övriga fastigheter ska förvaltas.
Kommentar: Undertecknande ser idag inget mervärde i att ytterligare fastigheter, till
exempel de som drivs av fritidsenheten, samordnas med Ljusdalshem.

•

Om kommunens städenhet ska samordnas med kommunens nya fastighetsfunktion.
Kommentar: Inte aktuellt i ett inledningsskede, men kommer att utredas efter att den nya
fastighetsfunktionen i kommunen är fastställd.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 251
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 26 september 2013
Yttrande från utbildningsnämnden, 23 oktober 2013, § 116
Yttrande från AB Ljusdalshem, 25 september 2013
Yttrande från omsorgsnämnden, 29 augusti 2013, § 160
Fasticons utredning
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 297
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0235/11
§ 325 forts.

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Lars Björklund (KD): Ärendet ska
återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Leif Persson (S): Avslag på Lars Molins återremissyrkande.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska komma åter till kommunstyrelsen senast i mars
månad 2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet om återremiss, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 11 Nej-röster mot 4 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars
Molins m fl yrkande om återremiss. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om att ärendet ska komma åter till kommunstyrelsen senast i mars månad 2014.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet
Samhällsutvecklingschefen
VD AB Ljusdalshem

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

§ 326

Orsak till att färdiga förslag från samhällsutvecklingsförvaltningen inte
kommer för beslut till politiken
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt budgetsammanträde 7 november 2013 att
man till dagens sammanträde ville veta orsak till att färdiga förslag från
samhällsutvecklingsutskottet inte kommer för beslut till politiken.
Kommunchef Claes Rydberg har undersökt frågan och konstaterar att några
sådana stopp inte har förekommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0399/13
§ 327

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen fastställs.

2.

Kommunchefen får delegation att vid behov fatta beslut om smärre ändringar i
dokumenthanteringsplanen efter samråd med arkivarie till följd av ändrade rutiner,
ändringar i arkivlag, arkivreglemente eller verksamhetsspecifika lagar. Ändringar anmäls
till kommunstyrelsen.
Med smärre ändringar avses justeringar av benämningar på handlingsslag, förvaringsutrymmen, sorteringsordningar eller justeringar av gallringsfrister samt justeringar i
utförande. Förändringar som medger gallring av högre grad än vad som angivits i
fastslagen dokumenthanteringsplan kräver en gallringsutredning av arkivarie och ett
beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Förslag till dokumenthanteringsplan har upprättats i enlighet med Ljusdals kommuns
arkivreglemente. Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av
allmänna handlingar inom verksamheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta
ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, rutiner och förvaringsplatser för
handlingarna. Dokumenthanteringsplanen har tagits fram av arkivassistent i samarbete med
berörda handläggare och godkänts av arkivarie.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 152
Förslag till beslut gällande fastställande av dokumenthanteringsplan 1 oktober 2013
Dokumenthanteringsplan
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C) och Lars Molin (M): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Kommunarkivarien
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0432/12
§ 328

Övertagande av vägbelysning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun övertar huvudmannaskapet för den av Ljusdal
Energikoncern ägda vägbeslysningen.

2.

Övertagandet sker till bokfört värde 5 876 208 kronor.

3.

Medel tas ur kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Ekonomichefen föreslår, i enlighet med Ljusdal Energis skrivelse, att Ljusdals
kommun övertar huvudmannaskapet för den vägbelysning som idag ägs av
Ljusdal Energikoncern. Övertagandet sker till bokfört värde, vilket per den 31
december 2013 är 5 876 208 kronor.
Ljusdals kommun har beslutat att genomföra stora investeringar i gatubelysningen. Sammanlagt kommer 15 miljoner kronor att investeras under 2013-2016.
För att kunna ta detta som investering måste kommunen äga gatubelysningen.
Kommunen kan med andra ord inte investera i annans anläggning. Alternativet är
att i annan form, till exempel genom aktieägartillskott överföra medel till Ljusdals
Energikoncern.
Under en övergångsperiod bör själva driften fortsatt kunna utföras av Ljusdal
Energikoncern.
Kommunstyrelsens utskott har båda föreslagit att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige i enlighet med ekonomichefens förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 238
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 163
Ekonomichefens förslag till beslut, 28 oktober 2013
Kommunstyrelsens protokoll, 10 januari 2013, § 29
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen, 25 oktober 2012
Skrivelse från Ljusdal Energi AB 3 oktober 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0432/12
§ 328 forts.

Övertagande av vägbelysning
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Harald
Norèus (FP), Marie-Louise Hellström (M) och Ingrid Olsson (C): Bifall till förslaget från
utskotten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0071/11
§ 329

Gatubelysningspolicy- diskussion
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att se över de ärenden som berörts av den nya
policyn. Sammanställning ska presenteras i januari månad 2014.
2. Inga beslut om nedsläckningar ska göras innan sammanställningen presenteras
för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 12 november 2013, § 240 att till
kommunstyrelsen skicka frågan om gatubelysningspolicyn behöver ändras.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Harald Noréus (MP) och Lars Molin (M):
Kommunchefen får i uppdrag att se över de ärenden som berörts av den nya
policyn. Sammanställning ska presenteras i januari månad.
Lars Molin (M): Inga beslut om nedsläckningar ska göras innan sammanställningen presenteras för kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista klk
Samhällsutvecklingsförvaltningen f k

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0449/13
§ 330

Belysning i Kårböle
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.

Sammanfattning
En gatubelysningspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Där anges att
kommunal belysning endast ska finnas om ”minst tre bebodda hushåll finns inom
ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs
enbart av väg)”. Det är även angivet att kommunal belysning endast ska finnas
längs kommunal eller statlig väg, inte längs det enskilda vägnätet.
Mitt i Kårböle ansvarar Trafikverket för belysningen. 15 stolpar i norr och 9
stolpar i söder ansvarar kommunen för. Norr om Kårböle finns inte tre
sammanhållna bebodda hushåll. Det samma gäller på sträckan väster om Kårböle
där förslaget är att ta bort fyra belysningspunkter. Policyn är tydlig på att
kommunen inte ska ha belysningsanläggningar efter enskild väg varför förslag till
beslut är att överlåta anläggningen i Björkbacka/ Marmabyn till vägförening.
Samtliga anläggningarna är byggda med trästolpar och en hel del av stolparna är
utdömda i samband med rötskadebesiktning.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta:
1.

15 stycken belysningspunkter tas bort i Kårböle riksväg 84 mot Sveg.

2.

5 stycken belysningspunkter renoveras i Kårböle riksväg 84 mot Färila.

3.

Abonnemanget avslutas och belysningsanläggningen tas bort i Kårböle
Björkbacka/ Marmabyn på enskild väg efter dialog med vägförening och
erbjudande om övertagande.

4.

4 stycken belysningspunkter tas bort i Kårböle längs väg 296 mot Los.

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 12 november 2013, § 240 att ärendet
skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 240
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0449/13
§ 330 forts.

Belysning i Kårböle
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Annelie Wallberg (S), Maj-Britt Tönners (C), Lars Molin
(M) och Ingrid Olsson (C): Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om
återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0088/12
§ 331

Bifallet medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige biföll den 30 september 2013, § 171 ett medborgarförslag
gällande belysning på Juggasvägen. Medborgarförslaget bifölls såtillvida att
kommunstyrelsen uppdras att ta upp frågan för beredning och beslut.
Medborgarförslaget inkom från ett tjugotal personer som bor runt Juggasvägen i
Järvsö. De upplever det som obehagligt att gå ut på kvällarna på grund av att det
saknas gatubelysning.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tidigare yttrat sig i ärendet att förvaltningen
inte anser att belysning på Juggasvägen är nödvändig utifrån gatans trafikmängd.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att, med hänvisning till den låga
trafikmängden på vägen, ingen ny gatubelysning anläggs på Juggasvägen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 243
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 171
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande och karta 29 juni 2012
Medborgarförslag 16 februari 2012

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0406/13
§ 332

Remissyttrande gällande Regional Vattenförsörjningsplan för Jämtlands
län
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun har inga synpunkter på den regionala
vattenförsörjningsplan för Jämtlands län som remitterats till kommunen.

Sammanfattning
För att säkerställa en god tillgång på rent vatten även i framtiden måste våra
vattenresurser värnas och beaktas i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen i
Jämtlands län har därför tagit fram ett planeringsunderlag, som hjälp till
kommunerna i deras fortsatta arbete med planering av vattenförsörjning på lokal
nivå. I den regionala vattenförsörjningsplanen har potentiella dricksvattenresurser
identifierats och de grundvattenresurser, sjöar och vattendrag som ansetts
betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen ur ett regionalt perspektiv både i dag
och för framtiden, har beskrivits i form av uttagsmöjligheter, nuvarande skydd,
vattenkvalitet, samt potentiella risker och hot. Fokus har legat på
grundvattenresurserna i detta arbete då dessa har ett naturligt skydd för en säkrare
vattenförsörjning samt generellt en god kvalitet för dricksvattenändamål.
Ljusdals kommun gränsar endast till en av de kommuner som ingår i Jämtlands
län, Härjedalens kommun. Vid en granskning av den regionala vattenförsörjningsplanen finner varken miljöenheten eller plan- och byggenheten att Ljusdals
kommun i dagsläget eller inom en överskådlig framtid har några intressen eller
kännedom om etableringar som skulle kunna medföra någon påverkan på det som
avses i planen. Kommunen har inte heller i dagsläget några intressen i det
angränsande området som skulle kunna komma att påverkas av Härjedalens
fortsatta arbete med att skydda dricksvattenresurser.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 236
Förslag till beslut 31 oktober 2013
Remiss gällande Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Jämtland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0345/13
§ 333

Yttrande över miljöbedömning av länstransportplan för Gävleborgs län
2014-2025 - godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Region Gävleborg har upprättat förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
gällande perioden 2014-2025. Som ett komplement till denna har en miljöbedömning tagits
fram. Miljöbedömningen har sänts på remiss för yttrande senast den 29 oktober 2013.
Då svarstiden var väldigt snävt tilltagen har svar redan skickats till Region Gävleborg och
yttrandet kommer nu till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.
Ljusdals kommun har i sitt yttrande skrivit:
Allmänna synpunkter
Ljusdals kommun anser att den avgränsning som skett av vilka miljöaspekter som bedöms
medföra betydande påverkan och därför behandlas i förslaget är relevant.
Kommunen konstaterar att det finns en direkt koppling mellan förslagets mål 4.1.4,
befolkning, och det regionala trafikförsörjningsprogrammet som bör beskrivas.
Ljusdals kommun har i samband med remissbehandlingen av förslaget till länsplan uttryckt en
positiv syn på den föreslagna ökningen av potterna för gång- och cykelåtgärder samt
kollektivtrafikåtgärder. Detta ger en god grund för att uppnå en minskad miljöpåverkan till
följd av persontransporter.
Synpunkter på stråkvis beskrivning av betydande påverkan
Åtgärd 7.1.8, genomfart Ljusdal bedöms ge liten påverkan på klimat och luft. Ljusdals
kommun delar inte denna bedömning. En ny lösning för trafik längs väg 84 med planskildhet
med järnvägen i kombination med ett flertal cirkulationsplatser gör att transittrafik i betydligt
högre grad väljer en väg utanför Ljusdals centrum. Detta medför en jämnare trafikrytm med
färre stillastående fordon och minskad trafik genom bebyggelseområden. En sådan förändring
kommer enligt vår bedömning att påverka klimat och luft i betydande omfattning. I ett längre
tidsperspektiv kommer även den tidigare föreslagna nya bron för vägarna 83/84 över Ljusnan
enligt beräkning av samhällsnyttan att bidra till hög positiv påverkan på klimat, luft och
trafiksäkerhet.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0345/13
§ 333 forts.

Yttrande över miljöbedömning av länstransportplan för Gävleborgs län
2014-2025 - godkännande i efterhand
Övrigt
Ljusdals kommun vill även i detta sammanhang påpeka den stora betydelsen av att en samlad
och funktionell terminal för hantering och omlastning av skogliga råvaror tillskapas i vår
kommun. Om inte en effektiv och kostnadsrationell omlastning från bil till järnväg kan ske
riskerar följden bli att mer än 10 000 timmerbilsekipage årligen kommer att trafikera väg
83/84 och E4 genom vårt län. Detta kommer att medföra en negativ påverkan på miljö och
trafiksäkerhet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 235
Förslag till yttrande skickat till Region Gävleborg 28 oktober 2013
Remiss; miljöbedömning av länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025
Yrkanden
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Lars Björkbom (KD): Informationen noteras
till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0451/13
§ 334

Nya felparkeringsavgifter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om
felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun:
1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55
§§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe)

300 kr

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters
parkeringsförbud

200 kr

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud

700 kr

4. Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för
rörelsehindrade
2.

1 000 kr

Behovet av parkeringsplatser i Ljusdals centrum ska utredas.

Sammanfattning
De nya felparkeringsavgifterna ska förbättra efterlevnaden av de trafikregler som finns inom
tätorterna, vilket i sin tur ger säkrare trafikmiljöer och bättre omsättning på parkeringsytorna.
Dessutom ska platser som reserverats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
inte begagnas av andra varför felparkeringsavgiften bör vara hög.
I jämförelse med de närmsta grannkommunerna ligger Ljusdal lågt vad gäller felparkeringsavgifter. Idag är avgiften enligt följande:
Typ av anmärkning
I strid med LTF,
parkeringsförbud
I strid med LTF,
stoppförbud
I strid med TF

Ljusdal
200 (nytt förslag: 500)

Bollnäs
500

Hudiksvall
500

Söderhamn
300

200 (nytt förslag: 700)

500

500

400

300 (nytt förslag: 500)

700

500

300-400

Handikapplats

500 (nytt förslag: 1000)

1000

1000

1000

Enligt Securitas som idag sköter parkeringsövervakningen på gatumark är det många bilar i
Ljusdals tätort som är felparkerade. Det leder till problem för snöröjningen, fulla
parkeringsplatser på ytorna med tvåtimmarsparkering eftersom många väljer att stå där hela
dagar, samt i vissa fall trafikfaror. En höjning av felparkeringsavgiften skulle dels göra det
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0451/13
§ 334 forts.

Nya felparkeringsavgifter
mer kännbart att felparkera och dels göra att vi i Ljusdal har avgifter i nivå med våra
grannkommuner.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta:
1.

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om
felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun:
1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55
§§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe)

500 kr

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters
parkeringsförbud

500 kr

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud

700 kr

4. Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för
rörelsehindrade

1 000 kr

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 235
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 28 oktober 2013

Yrkanden
Lars Molin (M), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD), Maj-Britt Tönners (C),
Ingrid Olsson (C) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till punkterna 1, 3 och
4 i samhällsutvecklingsutskottets förslag. Punkt 2 ska vara oförändrat 200 kronor
i parkeringsavgift. Behovet av parkeringsplatser i Ljusdals centrum ska utredas.
Leif Hansen (S): Avslag på samhällsutvecklingsutskottets förslag, avgifterna ska
vara oförändrade.
Maj-Britt Tönners (C): Behovet av parkeringsplatser i Ljusdals centrum ska
utredas.
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Avslag
på Lars Molins tilläggsyrkande.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0451/13
§ 334 forts.

Nya felparkeringsavgifter
Leif Persson(S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Leif Hansens
yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag gällande punkt 2 mot
Lars Molins m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lars
Molins m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för samhällsutvecklingsutskottets
förslag.
Omröstningsresultat
Med 12 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars
Molins yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om att behovet av parkeringsplatser i Ljusdals centrum ska utredas.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0160/12
§ 335

Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas ett
Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Leif Hansen (SRD) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det föreslås
att det ska skapas ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. Organisationer som kan ingå i
rådet kan vara Närljus, Arbetsförmedlingen, skola, näringsliv, arbetstagarrepresentant och en
politisk representation.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 58 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, Närljus,
Arbetsförmedlingen, LO, Unionen och Vision. Svar har inkommit från utbildningsnämnden,
Närljus samt omsorgsnämnden.
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll den 23 maj 2012, § 64 positiv till att ett Arbetsmarknadsråd inrättas i Ljusdals kommun i enlighet med Socialradikala demokraternas förslag.
Närljus ser också positivt på att inrätta ett lokalt Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun.
Närljus skriver att med rätt sammansatt grupp och träffar varje eller varannan månad kan den
breda kunskap gruppen består av dela information och lyfta strategiska frågor snabbt och sätta
in lämpliga åtgärder. Det är viktigt att rådet får tydliga riktlinjer, upprättar handlingsplan med
syfte och mål och får mandat att ta snabba beslut.
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll den 21 juni 2012, § 117 att motionen bifalles. Nämnden
ger samtidigt sin förvaltning i uppdrag att i samverkan med kommunledningen ta initiativ till
att ett arbetsmarknadsråd bildas för Ljusdals kommun. Samt att arbetsmarknadsenheten ska
bli representerad i arbetsmarknadsrådet.
I dags dato är ett lokalt arbetsmarknadsråd redan instiftat i Ljusdals kommun.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att motionen ska anses besvarad.
Motionen handlar om att starta upp ett arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun där Närljus,
arbetsförmedlingen, skolan, näringslivet, arbetstagare och politisk representation ingår. Ett
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Utdragsbestyrkande

24

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0160/12
§ 335

Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas ett
Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. Svar
arbetsmarknadsråd är redan inrättat av Arbetsförmedlingen i Ljusdal. De organisationer som
motionären föreslår ska ingå har deltagit från starten.
Allmänna utskottet föreslår 5 november 2013, § 164 att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 164
Förslag till beslut, 22 oktober 2013
Omsorgsnämndens protokoll, 21 juni 2012, § 117
Närljus yttrande, 8 juni 2012
Utbildningsnämndens protokoll, 23 maj 2012, § 64
Kommunfullmäktiges protokoll, 26 mars 2012, § 58
Motion från Socialradikala demokraterna om att inrätta ett Arbetsmarknadsråd, 26 mars 2012
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0360/13
§ 336

Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en
bemötandeombudsman. Svar
Kommunstyrelsens protokoll:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att en fördjupad utredning av behovet av en
funktion som bemötandeombudsman genomförs.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
skriver hon:
”I Ljusdals kommun sker dagligen många kontakter mellan medborgarna och
kommunens anställda. Det är såväl reella möten, telefon- eller mailkontakter. I de
allra flesta fall sker kontakten på ett korrekt och väl fungerande sätt, men tyvärr
inte alltid.
I alla kommunens verksamheter är det av högsta vikt att alla som kommer i
kontakt med kommunens anställda ska känna sig respekterade och väl bemötta.
Trots ett gediget arbete med bemötandefrågor förekommer det att medborgare
känner sig illa behandlade. Många som känner sig felaktigt bemötta drar sig för
att gå vidare till högre nivå inom respektive verksamhet. Orsaken till detta kan
man ofta finna i språksvårigheter, oförmåga att uttrycka sig, rädsla för
”repressalier” eller ren okunskap om hur man ska gå till väga.
För att skapa ett så bra medborgarklimat som möjligt föreslår därför
Vänsterpartiet ett inrättande av en ”Bemötandeombudsman”.
Bemötandeombudsmannen ska ta emot och utreda, eller föra vidare, synpunkter
och klagomål från kommuninvånare och kommuninvånares representanter
gällande upplevt dåligt bemötande eller förhållningssätt från kommunanställda.
Det ska vara möjligt att framföra synpunkterna direkt till
bemötandeombudsmannen alternativt att skriva brev, e-posta eller ringa.”
I motionen föreslås att:
•
•
•

Ljusdals kommun inrättar en funktion, ”Bemötandeombudsman”.
Bemötandeombudsmannen ska vara placerad i, för ändamålet, lämplig lokal i
kommunen.
Verksamheten utvärderas efter ett år.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0360/13
§ 336 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en
bemötandeombudsman. Svar
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 148 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att den kommunala organisationen ansvarar
för många viktiga samhällsfunktioner, vilket innebär dagliga kontakter mellan
dess anställda och medborgare i vitt skilda ärenden. Kommunens
serviceskyldighet som regleras i förvaltningslagen innebär att medborgare ska
kunna vända sig till politiker och tjänstemän för vägledning, råd och upplysningar
med visshet om att bli bemötta på ett tydligt och bra sätt. Enligt Ljusdals
kommuns policy för informationsstrategi ska kommunen ”ge råd och upplysning
om samhällets olika möjligheter till service och hjälp för alla kommunmedborgare”. Detta är av vikt för att kommunens verksamheter ska utvecklas i
enlighet med demokratiska principer och målsättningar.
Mot bakgrund av kommunens roll som serviceinrättning anses förslaget som förs
fram i motionen vara rimligt. Exempel finns på kommuner som inrättat en
ombudsmannafunktion för vissa invånargrupper och vars erfarenheter kan vara av
intresse att ta del av. Det anses meningsfullt att förvaltningen får i uppdrag att
fördjupa sig i behovet av en eventuell bemötandefunktion samt omfattning och
organisatorisk placering av tjänst.
Kommunchefen föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda
behovet av en bemötandeombudsman för hantering av synpunkter från
kommuninvånare angående kommunanställdas bemötande.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att motionen bifalles
såtillvida att en fördjupad utredning genomförs av behovet av en funktion som
bemötandeombudsman. Han skriver att mot bakgrund av kommunens roll som
serviceinrättning är det av stor vikt att säkerställa och utveckla kommunens
bemötande gentemot medborgarna. Vilken organisation som är optimal för
ändamålet samt hur det praktiskt ska fungera bör utredas vidare.
Allmänna utskottet föreslår 5 november 2013, § 165 att motionen bifalles
såtillvida att en fördjupad utredning av behovet av en funktion som
bemötandeombudsman genomförs.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0360/13
§ 336 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en
bemötandeombudsman. Svar
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 165
Förslag till beslut, 22 oktober 2013
Kommunchefens yttrande, 25 september 2013
Kommunfullmäktiges protokoll, 26 augusti 2013, § 148
Motion gällande inrättande av en bemötandeombudsman, 29 juli 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Maj-Britt Tönners (C), Karin Jansson (MP),
Harald Noréus(FP) och Ingrid Olsson (C): Motionen ska avslås.
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Stina Michelson (S), Marie-Louise
Hellström (M) och Stig Andersson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Lars Molins yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0501/11
§ 337

Medborgarförslag gällande korsningen mellan järnvägen och
genomfarten i västra delen av Ljusdals tätort. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande ny lösning av den
planskilda korsningen mellan järnvägen och genomfarten i västra delen av Ljusdals tätort.
Förre kommunchefen Nicklas Bremefors remitterade den 17 oktober 2011 på ordförandens
uppdrag medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2011, §238.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat då de
frågor som berörs i medborgarförslaget till en del är på väg mot en lösning och där det i några
fall krävs särskilda beslutsprocesser.
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har tecknat en avsiktsförklaring
tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket gällande ny förbifart via Kyrksjönäsvägen. Detta innebär att den nya vägbron inte finns med i det förslag till länstransportplan
som upprättats för perioden 2014-2025. Kommunen har i yttrandet över förslaget framhållit
att den nya bron, som är samhällekonomiskt lönsam, ska finnas med i ett längre planeringsperspektiv. En planskild korsning vid Smedgatan finns med i förslaget till länstransportplan
och utformning och projektering kommer att utföras av Trafikverket.
Medborgarförslaget berör även arena/bandyhall, köpcentrum, allaktivitetshus, trädfällningar
med mera. Dessa frågor hanteras huvudsakligen i separata processer och samhällsutvecklingsförvaltningen ser medborgarförslaget som ett sätt att redovisa synpunkter på dessa frågor,
men att det inte kan utgöra en grund för särskilda beslut.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Han skriver
i sitt övervägande att de frågor som berörs i medborgarförslaget till en del är på väg mot en
lösning och i några fall krävs särskilda beslutsprocesser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0501/11
§ 337 forts.

Medborgarförslag gällande korsningen mellan järnvägen och
genomfarten i västra delen av Ljusdals tätort. Svar
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 248
Förslag till beslut 22 oktober 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 1 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 238
Medborgarförslag 3 oktober 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0567/11
§ 338

Medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens Museums parkering samt
Ljusdals vattentorn. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande
Ljusdalsbygdens museum och Ljusdals vattentorn. Förslagsställaren föreslår att
ytorna kring Ljusdalsbygdens museum och Ljusdals vattentorn snyggas upp innan
de förfaller. Platserna besöks av många och är mycket värdefulla ur ett
kulturhistoriskt perspektiv.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2011, § 282 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har tagit
del av förslagsställarens synpunkter och påbörjat vissa åtgärder för att förbättra
situationen kring framförallt vattentornet i Ljusdal. Där har vegetation och jord
tagits bort för att frigöra granitgrunden. En röjning av vegetationen längs vägen
upp till tornet är också inplanerad och kommer att utföras under hösten.
Förvaltningen kommer även att se över vad som kan göras vid Ljusdalsbygdens
museums parkering, men de föremål som finns där hör till museets verksamhet.
Därför kommer en dialog att föras med museet för att se hur man tillsammans kan
göra området mer attraktivt.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Han skriver i sitt övervägande att förbättringsåtgärder runt vattentornet är
initierade i enlighet med medborgarförslaget. En dialog planeras med
Ljusdalsbygdens museum om vad som bör och kan göras runt den parkering som
tillhör museet och dess verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0567/11
§ 338 forts.

Medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens Museums parkering samt
Ljusdals vattentorn. Svar
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 249
Förslag till beslut 23 oktober 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 21 november 2011, § 282
Medborgarförslag 11 november 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0269/13
§ 339

Medborgarförslag från personalen på Solrosen gällande utemiljön vid
Öjegården i Järvsö. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det skickas till AB Ljusdals
Servicehus för utredning beträffande hur och under vilka förutsättningar
förslaget kan genomföras.

Sammanfattning
Personalen på avdelningen Solrosen på Öjegården i Järvsö har lämnat ett
medborgarförslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget handlar om att
göra utemiljön bättre för de boende på Öjegården.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 117 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår den 26 september 2013, § 173 att medborgarförslaget
bifalles.
Nämnden skriver att förslaget är positivt och bör utredas. AB Ljusdals Servicehus
är ägare av fastigheten och bör tillfrågas om hur detta kan genomföras.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att medborgarförslaget
bifalles. Medborgarförslaget ska vid ett bifall i kommunfullmäktige skickas till
AB Ljusdals Servicehus för utredning beträffande hur och under vilka
förutsättningar förslaget kan genomföras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 166
Förslag till beslut, 22 oktober 2013
Omsorgsnämndens protokoll, 26 september 2013, § 173
Kommunfullmäktiges protokoll, 27 maj 2013, § 117
Medborgarförslag från personalen på Solrosen gällande utemiljön vid Öjegården i
Järvsö,
10 maj 2013
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0269/13
§ 339 forts.

Medborgarförslag från personalen på Solrosen gällande utemiljön vid
Öjegården i Järvsö. Svar
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0467/12
§ 340

Medborgarförslag gällande att bevara kulturarvet på Kolsvedjaberget.
Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås att kulturarvet på
Kolsvedjaberget bevaras och att något kreativt, nyttigt och användbart skapas. Förslagsställaren önskar ett ”sagoberg” som en miniatyr av Tomteland. Skogen och grottan används
och vi tar hjälp av älvor, drakar, rumpnissar, prinsessor med mera.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 207 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att förslagställaren uppmanas att
kontakta arrendatorn av Kolsvedjastugan kring denna verksamhetsidé samt att kontakta
NärLjus för professionell bedömning av affärsidén och stöd/support i en eventuell fortsatt
genomförandeprocess.
Förvaltningen ser inga möjligheter att inom ramen för befintliga kommunala verksamheter
och budgetramar skapa/driva denna typ av anläggning. Kolsvedjastugan har i dagsläget en
befintlig arrendator och eventuella utvecklingsprojekt gällande verksamheten på området
kring Kolsvedjastugan bör ske i samråd med denne.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Han skriver
i sitt övervägande att Ljusdals kommun inte ser några möjligheter att inom befintliga
kommunala verksamheter och budgetramar skapa och driva föreslagen typ av anläggning.
Förslagsställaren kan förslagsvis ta kontakt med arrendatorn av Kolsvedjastugan för en
eventuell utveckling av verksamhetsidén. Närljus kan kontaktas för hjälp med en professionell
bedömning av affärsidén samt stöd vid en eventuell genomförandeprocess.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0467/12
§ 340 forts.

Medborgarförslag gällande att bevara kulturarvet på Kolsvedjaberget.
Svar
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 november 2013, § 250
Förslag till beslut 22 oktober 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 3 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 207
Medborgarförslag 29 oktober 2012
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0088/13
§ 341

Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

2. Kommunstyrelsen önskar att det i redovisningen redovisas åtgärder med
anledning av siffrorna för att minska beroendet av försörjningsstöd.

Sammanfattning
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har minskat med nästan en
miljon kronor jämfört med föregående månad. Detta beror till största delen på att
verksamheten fått in pengar som återsökts på arbetsmarknadsinsatserna, men även
på att det rena försörjningsstödet är nästan 400 000 kronor lägre än föregående
månad.
Vid en jämförelse perioden januari-augusti ligger förvaltningen nästan 800 000
kronor bättre till än motsvarande period 2012.
Antalet arbetslösa minskade med nio procent under augusti, vilket indikerar att
fler personer som tidigare fått försörjningsstöd varit sysselsatta under sommaren.
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning ligger för augusti på elva procent,
vilket är i nivå med den lägsta procentsatsen under året, men det är en hög siffra.
Ej SFI klara ligger för augusti på fyra procent. Det är den nivå som den gruppen
legat på under hela året med undantag för juli månad.
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd minskade med 13 procentsatser jämfört
med förra månaden. Vid en jämförelse mellan perioden januari-augusti i år med
2011 och 2012 så är nivån elva hushåll lägre än 2012 och 267 lägre än 2011.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade med ytterligare två
procentenheter och ligger nu på 356 stycken.
I Ljusdals kommun bor det enligt befolkningsregistret 3 465 barn i åldern 0-17 år.
Det betyder att 10,3 procent av alla barn har föräldrar som får försörjningsstöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0088/13
§ 341 forts.

Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2013
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll, 26 september 2013, § 183
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram, 2 september 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen önskar att det i redovisningen
redovisas åtgärder med anledning av siffrorna för att minska beroendet av
försörjningsstöd.
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

§ 342

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningarna noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningarna nr 151-165
(Kommunledningskontoret) och 110-119 (Samhällsutvecklingsförvaltningen).
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

§ 343

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 och Ljusdal Renhållning AB 10 juni 2013
• AB Ljusdalshem 22 oktober 2013
• Regionstyrelsen 25 oktober 2013
• Kommunala pensionärsrådet 28 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0456/13
§ 344

Cirkulär 13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad
Pension (AKAP-KL) m. m.
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 4 oktober 2013 och protokollsutdrag över beslutet lämnas
till de berörda arbetstagarorganisationerna som begär det.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har
träffat överenskommelse med OFRs förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer
om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) som träder i kraft den l januari 2014. Det helt
avgiftsbestämda pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1986 och
senare. Samtidigt har överenskommelse träffats om att KAP-KL från och med den
l januari 2014 gäller endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det
har också träffats tre principöverenskommelser; Familjeskydd, Betalning av
pensionsavgift samt Särskild avtalspension inom räddningstjänsten.
Överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet AKAP-KL har träffats med
Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ändringarna kompletterar den
överenskommelse som träffades den 19 juni 2013. I och med dessa ändringar
gäller från den l januari 2014 ett likalydande AKAP-KL med samtliga
arbetstagarorganisationer inom kommunal sektor.
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.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive
styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL, träffad den 4 oktober
2013, var och en av sina respektive medlemmar –
kommunen/landstinget/regionenlkommunalförbundet – besluta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0456/13
§ 344 forts.

Cirkulär 13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad
Pension (AKAP-KL) m. m.
att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL 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 4 oktober 2013, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de
berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarforbundet Pacta, men inte är ett
kommunalförbund som omfattas av ovan angivna rekommendation, gäller Lokalt
kollektivavtal AKAP-KL enligt Bilaga 6 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL som lokalt kollektivavtal utan att lokalt
beslut behöver fattas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 158
Cirkulär 13:55 från Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande

42

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0190/13
§ 345

Yttrande över detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7,
"Alpbyn"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått samrådsförslag gällande detaljplan för del av Järvsö
Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7 ”Alpbyn” i Järvsö för yttrande.
Alpbyn i Järvsö AB har för avsikt att utöka sin nuvarande verksamhet på
fastigheterna Järvsö Kyrkby 23:19 och 23:3 på Öjebergets nordsida i Järvsö.
Ägarna till Järvsö Kyrkby 23:19 (Alpbyn i Järvsö AB) har därför ansökt om
planändring. I samband med att planarbetet tog fart så uppstod också ett behov av
att göra vissa korrigeringar rörande Alpvägens sträckning i den befintliga
detaljplanen, varför detta också behandlas i planförslaget.
Detaljplanen syftar till att pröva områden för centrumändamål och bostäder på
fastigheterna Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 samt 23:7 på Öjeberget i Järvsö. Detta
innebär att nya bostäder i högst två våningar får byggas på dessa fastigheter samt
att olika mindre verksamheter såsom butiker, restauranger och övrig service får
bedrivas inom området.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 160
Samrådsförslag gällande detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7
”Alpbyn” i Järvsö
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-11-28
Diarienummer

KS 0359/13
§ 346

Yttrande över detaljplan för Storbyn 48:44, "Färila Hälsocentral" i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått samrådsförslag gällande detaljplan för Storbyn 48:44
”Färila Hälsocentral” i Färila.
Landstinget Gävleborg har inkommit med en ansökan om att ändra
markanvändningen på fastigheten Storbyn 48:44 till vård och kontor. I nuläget har
fastigheten användningen allmänt ändamål (A-område), vilket är en äldre
användningsbestämmelse som inte används idag. A-område innebär att ingen
annan aktör än stat, kommun eller landsting får vara huvudman för verksamheten
inom området. Om en privat aktör avser ta över verksamheten inom A-området
fordrar det att användningen måste ändras eller ersättas, vilket Landstinget
Gävleborg nu vill göra.
Syftet med planförslaget är med andra ord att pröva förutsättningarna för vårdoch kontorsändamål på fastigheten Storbyn 48:44.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 161
Samrådsförslag gällande detaljplan för Storbyn 48:44 ”Färila Hälsocentral” i
Färila

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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