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§ 5 Information från politiken och kommunstyrelsen
Detaljpianen för Östernäs har överklagats av Trafikverket. Ljusdals
kommun har inte för avsikt att överklaga överklagan, utan kommer att
justera detaljplanen. Arbetet pågår.
Det planerade äldreboendet kan inte starta förrän timmerhanteringen har
flyttats. Timmerterminalen har föreslagits få en ny placering. Aktuellt
område som bearbetas är Kläppa. Dialog pågår med golfklubben, som
äger en del av den föreslagna tomten. Aktörerna d.v.s. Trätåg är
drivande. Detaljplanearbetet pågår.
Att det planerade äldreboendet inte kan förläggas så som detalj planen
visar, utan att ett alternativ undersöks, skapade en del frågor. l protokoll
från ON:s sammanträde står under §60 Nybyggnation Säbo citat:
“Kommunchef Nicklas Bremefors deltar och informerar om hur arbetet
kring Östernäs fortgår. Gruppen “Särboberedning” bestående av politiker
och tjänstemän informerar om hur det arbetet kommer att processas
framöver” slut citat.
Vilka politiker och tjänstemän ingår i Särboberedningen?
Hur ser arbetsunderlaget ut? Vilka är kriterierna? demensboende?
äldreboende? blandat boende?
Ligger förstudien från 2018-02-21 utförd av MON DO-arkitekter till grund
för arbetet? N.B. Studien avser demensboende.
Ordf. skall försöka få ett klarläggande.
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“Befolkningsprognos och behov av plats på särskilt boende” visar att
behovet av en byggnad har skjututs på framtiden 2026/2027. Den
tidigare gissningen var 2020.
Demografin ger en förändrad bild av behovet. Det som idag antas
baseras på dagens behov. Kommer den att stämma? Det kan vara dags
att lyfta blicken. Kostnader skall inte föras från nämnderna, ut till, till
ex.vis anhöriga, eller intilliggande nämnder.

Den västra delen av Östernäsområdet är sanerat och klart för
boendebebyggelse.
Den östra delen är i princip färdigsanerad. Om byggnation för boende
blir aktuellt, kommer dock ytterligare sanering att behövas.
Byggfaktas planerade nybyggnad, berörs inte av Trafikverkets
överklagan, utan den processen pågår. Byggstart till sommaren.
Diskussioner pågår om en utveckling av Hälsingerådet. Ett principbeslut
kommer att tas under maj (kommer alla kommuner att delta? 6
kommuner berörs). Avsikten är ett mer operativt Hälsingeråd.
Nyanställningar planeras. En pers. 1/75 och ytterligare 2 pers. i sept.
Betr. Ukraina och behovet av bostäder för personer som kommer
därifrån, kommer en ny lagtext 1/7, om kommunernas ansvar och behov.
Kommunen har därför gjort en inventering av tillgängliga lokaler.
Totalt finns c:a 90 lägenheter tillgängliga för omedelbar inflyttning.
Ljusdals kommun kommer att få en tilldelning på 144 individer, som skall
kunna härbärgeras. Ersättning kommer från staten.
Frågor uppkom rörande dialog med ansvariga. En förklaring till varför
och hur beslut tas, ex.vis vid remisser, ger en tydligare förståelse för
agerandet. Äterkoppling.
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Genomgången/informationen genomfördes som en power-point
presentation. Presentationen biläggs.
Det finns ett “tak” för de pengar som finns tillgängliga. Skatteintäkterna
styrs av antalet skattebetalande. Det i sin tur styr fördelningen till
nämnderna. Nämnderna i sin tur styrs av lagar som ställer krav på
resultatet. Effektivitet och lagkrav styr erforderliga resurser.

Frågan kom rörande kommunens positiva resultat 2021. Vad händer?
Överskottet/det positiva resultatet beror till stor del på “coronabidrag”
och en striktare ekonomiuppföljning. Överskottet behövs för att täcka
tidigare underskott. Det går inte att tro att samma bidragsbelopp som
tidigare, kommer att utfalla 2022.

§7

KPR:s framtid

Alla är dock eniga om att KPR skall finnas kvar enl. det reglemente som
finns. Att reglementet har urholkats kan inte skyllas på enbart en part.
Okunnighet från båda parter har en stor betydelse. Vad som händer
2023 är höljt i dunkel. KPR:s möjligheter till en effektiv hantering är
dialog. En framtida medborgardialog kan komma att få återverkningar på
den nuvarande kpr-modeNen. En fungerande dialog eftersträvas

§ 8 KPR kvartal 3 o. 4
Mötestid för kv.3 är 6/9 och kv.4 27/10. Samtliga möten startar 13.00
Mötestiderna är lagda med tanke på ON:s möten. Mailkonversation och
interna möten kan ske under mellantiden, när så påkaNas.
Gemensam utbildning Råff och KPR sker 21/6 13.00. Ordf. ordnar lokal
och erforderlig personal.

§9

Mötets avslutande

Ordf. tackade mätesdeltagarna och avslutade mötet

