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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-10-05

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 5 oktober 2017 kl 08:30-11:50

Beslutande

Ledamöter
Lars Molin (M), Ordförande
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande
Allan Cederborg (M)
Kennet Hedman (M)
Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Björkbom (KD)
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Markus Evensson (S)
Örjan Fridner (S)
Kristina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Johan Wall (SD) tjg ersättare istället för Michael Michaelsen (SD)
Mikael Olsson (SD)
Ersättare
Rolf Paulsson (-)

Övriga deltagande

Ekonomichef Tom Westerberg, § 178-179
Förvaltningschef Mikael Björk, § 186
Förvaltningschef Lasse Norin, § 187-190
Vd Rickard Brännström, § 196
Tf Vd Lena Bergström, § 197
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Kristina Bolin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-10-10

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Lars Molin
Justerare
Kristina Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 176-197

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-10-05

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-05

Datum för anslags uppsättande

2017-10-11

Datum för anslags nedtagande

2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 176

Dnr 00005/2017

Information från kommunchefen oktober 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•
•
•

•
•

Östernäs: Undersökning av saneringsbehov påbörjad.
Timmeromlastning: Besiktning av järnvägsbron genomförs v 40.
Personal: Förslag till personalpolicy framtagen. SAM (systematiskt
arbetsmiljöarbete) utbildning genomförs för alla chefer,
skyddsombud och politisk ledning. Förstudien gällande
verksamhetsstyrningssystem presenteras på allmänna utskottet i nästa
vecka.
Ekonomi: Delårsbokslut. Revidering av budgeten kommer att göras
utifrån riktade statsbidrag i budgetpropositionen.
Sustainable food: Dialog med intressenter pågår.

Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-10-05

§ 177

Dnr 00255/2017

Information från Hälsingerådet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Hälsingerådet och Gästrikerådet har träffats för dialog kring
samverkan. Det finns ett behov av plattform för att kunna möta upp
Region Gävleborg. Flera kommuner är inte nöjda med dagens
konstruktion.

•

Vid Hälsingerådets senaste möte konstaterades att det finns en
majoritet för att bilda ett kommunalförbund. Denna fråga behöver
diskuteras av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun.

•

Nästa möte blir den 9 februari 2018. Fram till det mötet ska man
undersöka de ekonomiska konsekvenserna av ett kommunalförbund.

Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 178

Datum

2017-10-05

Dnr 00376/2017

Kommunens skattesats budgetår 2018
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skattesatsen för år 2018 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kr per
skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån lagd budget för 2018 föreslå allmänna utskottet att kommunens
skattesats oförändrat skall vara 22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36
kronor i skatt per intjänad hundralapp.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 91
Kommunchefens skrivelse 1 september 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Skattesatsen höjs med 30 öre till 22:66 kronor per
skattekrona.
Sören Görgård (C) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag om oförändrad skattesats.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Sören Görgårds och Örjan Fridners yrkande.
Reservation
Kristoffer Hansson (MP)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 179

Datum

2017-10-05

Dnr 00003/2017

Delårsrapport 2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har avlämnat delårsrapport 2017.
Resultatet per 31 augusti 2017 är 17 852 000 kronor.
Nämndernas budgetavvikelse är -14 900 000 kronor. Omsorgsnämnden visar
det största underskottet med - 24 400 000 kronor. I princip samtliga
verksamhetsområden som nämnden ansvarar för redovisar underskott.
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med - 5 700 000 kronor.
Kommunstyrelsen rapporterar ett överskott med 14 600 000 kronor där
kommunledningskontoret redovisar ett positivt resultat med 1 700 000
kronor och samhällsutvecklingsförvaltningen ett positivt resultat med
12 900 000 kronor. Övriga nämnder redovisar relativt små avvikelser.
Prognosen för 2017 redovisar ett resultat om - 1 425 000 kronor. Orsaken är
främst stora negativa avvikelser hos omsorgsnämnden med - 15 987 000
kronor och utbildningsnämnden med - 8 765 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 27 september 2017
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2017, § 100
Utbildningsnämndens protokoll 21 september 2017, § 64
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
delårsrapporten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 180

Datum

2017-10-05

Dnr 00001/2017

Budgetförslag kommunstyrelsen 2018 och ELP 20192020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Driftbudget för 2018 samt ELP 2019-2020 gällande
kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen
godkänns.
2. Investeringsbudget för 2018 samt 2019-2020 gällande
kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen upprättat förslag till
driftbudget för 2018 samt ELP2019-2020.
Investeringsbudget för 2018 samt ELP 2019-2020 har upprättats enligt
beslutad investeringsplan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens förslag till beslut 25 september 2017
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 90
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 111
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen, kommunchefen, samhällsutvecklingschefen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 181

Datum

2017-10-05

Dnr 00004/2017

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
2017 samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2017-09-20 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. Senare har
även beslutats att kommunstyrelsens utvecklingsreserv ska redovisas varje
gång medel har tilldelats ur kontot.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 182

Datum

2017-10-05

Dnr 00399/2017

Kommunens indelning i valdistrikt inför valen 2018
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till Länsstyrelsen Gävleborg föreslås att valdistriktsindelningen vid 2018
års allmänna val ska vara oförändrad.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i skrivelse 14 september 2017 frågat om
Ljusdals kommun planerar några förändringar i valdistriktsindelningen inför
valen 2018. Om inga förändringar planeras behöver kommunen motivera
varför man vill behålla valdistriktsindelningen.
Länsstyrelsen har uppmärksammat fyra valdistrikt med färre än 1 000
röstberättigade i vår kommun. Det gäller Los-Hamra, Korskrogen- Kårböle,
Ramsjö-Hennan och Järvsö Östra (Nor).
Ljusdals kommun har under senare år haft lågt valdeltagande vilket
kommunen hävdar är ett skäl till att inte minska på antalet valdistrikt.
Los-Hamra och Ramsjö-Hennans geografiska läge ger tillräckliga skäl att få
behålla dem som egna valdistrikt trots att de understiger 1 000 röstberättigade. Korskrogen-Kårböle ligger nära gränsen på 1 000
röstberättigade och dess närliggande distrikt är det största i kommunen som
uppgår till över 1 700 röstberättigade vilket gör att det finns skäl till att även
behålla Korskrogen-Kårböle som eget valdistrikt.
Valdistriktet Järvsö Östra hade vid 2014 års allmänna val det största
valdeltagandet i kommunen med 84.46 procent. Det ser kommunen som ett
tecken på att valdistriktet fungerar väl och det finns därigenom skäl till att
behålla detta valdistrikt som eget.
Valnämnden föreslår 22 september 2017, § 1 att kommunfullmäktige ska
besluta att till Länsstyrelsen Gävleborg föreslå att valdistriktsindelningen vid
2018 års allmänna val ska vara oförändrad.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 182 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00399/2017

Kommunens indelning i valdistrikt inför valen 2018
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 22 september 2017, § 1
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till valnämndens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 183

Datum

2017-10-05

Dnr 00299/2017

Revidering av skogspolicy
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av Ljusdals kommuns
skogsinnehav antas.
Sammanfattning av ärendet
Från juni 2016 inrättades en tjänst som skoglig förvaltare vid
kommunledningskontoret, inköpsenheten.
En inventering av kommunens skogsinnehav och status av innehavet och
översyn av kommunens skogspolicy har därefter tagits fram av skogliga
förvaltaren.
Förslag till ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av kommunens
skogsinnehav har varit på remiss till samhällsutvecklingsförvaltningen för
godkännande.
En ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av kommunens skogsinnehav har
utarbetats för kommunfullmäktiges beslut att införa desamma.
Allmänna utskottet beslutade 12 september 2017, § 92 att policyn ska
kompletteras med viltvårdsinformation innan ärendet tas upp i
kommunstyrelsen.
Policyn är kompletterad med viltvårdsinformation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 92
Upphandlingsenhetens skrivelse 31 augusti 2017
Skogspolicy för Ljusdals kommuns skogsinnehav
Riktlinjer för skötsel av Ljusdals kommuns skogsbestånd
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 183 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00299/2017

Revidering av skogspolicy
Yrkanden
Irene Bergström (S) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Bergströms m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 184

Datum

2017-10-05

Dnr 00061/2015

Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Försöksperioden gällande samordnad kommunal service i Ramsjö förlängs
till 2018-08-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 29 februari 2016 beslut om att införa
samordnad kommunal service i Ramsjö med en försöksperiod som sträcker
sig till den 31 december 2017. Under projekttiden har projektet beviljats
medel från Vinnova rubricerat ”Innovativ modell för utveckling av offentlig
verksamhet”. Inom ramen för projektmedlen från Vinnova skall även en
förstudie göras för möjligheten att införa en samordnad kommunal service i
Los. Dessa projektmedel skall slutredovisas den 31 augusti 2018. Därmed
bör försöksperioden förlängas från 31 december 2017 till 31 augusti 2018.
En delrapport har tagits fram för delrapportering till Vinnova, vilken bifogas
för kännedom.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 95
Kommunchefens tjänsteskrivelse 1 september 2017
Yrkanden
Sören Görgård (C), Allan Cederborg (M) och Kristoffer Hansson (MP):
Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Barbro Keijzer
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 185

Datum

2017-10-05

Dnr 00351/2017

Ansökan från Ljusdalsbygdens museum om
finansieringsstöd för ombyggnadskostnader i
mejeribyggnaden Åkersta 7:7
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdalsbygdens museum beviljas investeringsstöd med 250 000 kronor.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
3. Ljusdalsbygdens museum ska senast den 1 mars 2018 återrapportera
vilka andra bidrag som sökts och utfallet av dessa ansökningar.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdalsbygdens Museum har beslutat att flytta sin verksamhet från
nuvarande kommunägda lokaler till före detta Mejeriet. Kommunchefen
anser att detta öppnar upp möjligheter för museet att utvecklas. I Mejeriet
finns också möjlighet för kommunen att få tillgång till arkivutrymme, något
det finns stort behov av. I och med att museet flyttar öppnar det upp för
alternativ gällande kommunens fastighet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 93
Kommunchefens skrivelse 24 augusti 2017
Ansökan om investeringsstöd 17 juli 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C), Irene Jonsson (S), Yvonne
Oscarsson (V), Örjan Fridner (S) och Stina Bolin (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
Johan Wall (SD): Ärendet ska återremitteras för att ta fram en beskrivning av
hur ombyggnationen av den nya lokalen ska se ut.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 185

Datum

2017-10-05

Dnr 00351/2017

Ansökan från Ljusdalsbygdens museum om
finansieringsstöd för ombyggnadskostnader i
mejeribyggnaden Åkersta 7:7
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Johan Walls
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Reservation
Johan Wall (SD) och Mikael Olsson (SD)
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdalsbygdens museum
Ekonomienheten för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 186

Datum

2017-10-05

Dnr 00002/2017

Redovisning från omsorgsnämnden av åtgärdslista för
vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna
hålla sin budget
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 1 juni 2017, § 143 att omsorgsnämnden på
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2017 ska redovisa en åtgärdslista
för vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna hålla sin budget.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) och förvaltningschef
Mikael Björk informerar:
Verksamhetsområdet Stöd och omsorg redovisar i helårsprognosen 2017 ett
underskott på -11 600 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017
att omsorgsnämnden till oktobersammanträdet skall redovisa en åtgärdslista
för vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna hålla sin budget.
Omsorgsnämnden har inför 2018 beslutat att tillföra 7 000 000 kronor i
budgetram samt att tillsätta en verksamhetschef för Stöd och omsorg för
ökad styrning och ledning inom verksamhetsområdet. Därutöver har
omsorgsnämnden givit omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
en besparingsplan inkluderad en risk-och konsekvensanalys på hur
verksamheten ska nå en ekonomi i balans. Förvaltningen ska presentera
planen vid novembersammanträdet 2017.
En stor del av de ökade kostnaderna kan härledas till ny rättspraxis gällande
assistansersättning via Socialförsäkringsbalken (SFB). Försäkringskassan
beslutar om assistansersättning och i samband med tvåårsomprövningen har
ett flertal individer i Ljusdals kommun blivit av med sin assistansersättning
utifrån de nya riktlinjerna. Tre kunder som tillkommit under 2017 med
anledning av Försäkringskassans nya bedömningar har exempelvis medfört
ökade kostnader motsvarande ca 6 000 000 kronor på helårsbasis.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 186 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00002/2017

Redovisning från omsorgsnämnden av åtgärdslista för
vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna
hålla sin budget
Beslutsunderlag
Redovisning 25 september 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 187

Datum

2017-10-05

Dnr 00304/2017

Förfrågan om förvärv av del av Lassekrog 1:4
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen säljer inte del av Lassekrog 1:4.
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har inkommit med förfrågan om att få förvärva del av
fastigheten Lassekrog 1:4.
Lassekrog 1:4 är ett skogsskifte om cirka 28 hektar beläget norr och söder
om Härjedalsvägen i Lassekrog. På skiftet ligger Lassekrogs kojby som
omfattar ett område om cirka 4 hektar och som vid en eventuell försäljning
skulle undantas.
Frågan har diskuterats med kommunens skoglige tjänsteman.
Lassekrog 1:4 ligger helt insprängt i fastigheten Lassekrog 1:1 på cirka 115
hektar, vilken också ägs av kommunen. Tillsammans utgör de två skiftena ett
sammanhängande skogsinnehav om cirka 140 hektar produktionsskog.
Kommunen har tidigare endast brukat försälja skogsområden för
exploatering för annat ändamål eller använt områden som bytesmark för att
komma åt annan mark som är lämplig för exploatering. I övrigt bedrivs
skogsbruk.
Med hänvisning till ovanstående anser samhällsutvecklingsförvaltningen att
det inte lämpligt att försälja del av Lassekrog 1:4.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 118
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt karta 8 september 2017
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 187 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00304/2017

Förfrågan om förvärv av del av Lassekrog 1:4
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Frågeställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(35)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 188

Datum

2017-10-05

Dnr 00386/2017

Fastställande av tomtpriser på Annbacksvägen och
Torpvägen i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1. Tomterna Storbyn 48:47 och 48:48 på Annbacksvägen åsätts ett
försäljningspris av 75 000 kronor vardera, exklusive avstycknings
kostnader.
2. Tomten Storbyn 3:30 på Torpvägen åsätts på grund av perifert läge med
mera ett försäljningspris av 35 000 kronor inklusive fastighetsbildnings
kostnad.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har låtit avstycka två bostadstomter på Annbacksvägen i Färila på ett område där det för ett antal år sedan stod två byggnader
med temporära åldringsbostäder och där AB Ljusdalshem sedermera haft ett
förrådstält. Tomterna ligger utom men i direkt anslutning till detaljplan.
Dessa tomter föreslås få ett pris av 75 000 kronor vardera exklusive
fastighetsbildningskostnader.
På Torpvägen finns en ledig tomt i ett område utom plan där de två övriga
tomterna bebyggdes på 1980-talet. Tomterna kostade då 30 000 kronor styck
exklusive fastighetsbildningskostnader. Inget intresse har visats för tomten
sedan 1980-talet. Fastighetspriserna har stigit väsentligt sedan dess om än
inte jämförbart med Ljusdal och Järvsö. VA-anslutningsavgifterna har gått
upp rejält och där är priset detsamma i alla orterna. Om vi ska få något
intresse för denna tomt föreslår vi att priset får ligga kvar på 80-talsnivån
35 000 kronor inklusive fastighetsbildningskostnader.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 122
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 8 september 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 188 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00386/2017

Fastställande av tomtpriser på Annbacksvägen och
Torpvägen i Färila
Yrkanden
Jonny Mill (LB) och Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills och
Sören Görgårds yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 189

Datum

2017-10-05

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Harsa för befintligt
ledningsnät fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag
2. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Harsa för befintligt
ledningsnät fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag.
3. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Harsa i utbyggnadsområde
Harsaklacken fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag.
4. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Harsa i
utbyggnadsområde Harsaklacken fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Vatten AB har inkommit med ett förslag om att upprätta ett
verksamhetsområde i Harsa, Ett verksamhetsområde är det område inom
vilket kommunen har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster till
fastighetsägare. Enligt vattentjänstlagen 6 § ska kommunen se till att ett
verksamhetsområde inrättas och fastställs samt att en allmän VA-anläggning
kommer till stånd så snart som möjligt, om det finns ett behov för
bebyggelse i ett större sammanhang ur miljö- och/eller hälsoskäl. Med större
sammanhang avses 20-30 fastigheter. Beslut om verksamhetsområde
fastställs i kommunfullmäktige.
De verksamhetsområden som har funnits i Ljusdals kommun 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. Hädanefter upprättas därför förslag till beslutsunderlag med skilda
verksamhetsområden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 189 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Harsa är ett fritidsområde beläget vid Harsasjön i Ljusdals kommun och är
ett av tre områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet i kommuns
översiktsplan. Sjön har ett relativt litet tillrinningsområde och visar idag
tecken på övergödning. I Harsa finns idag Harsagården med boende,
restaurang och uppställningsplatser för husvagnar, samt ett antal fritidshus
varav de flesta ingår i något av de tre områdena Svemarksbyn, Harsaklacken
och Harsavallen.
Det finns inget kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp
upprättat i Harsa. Ljusdal Vatten AB har dock VA-anläggningar i området
kring Harsagården samt att vissa av stugorna i Svemarksbyn är anslutna.
Övriga fastigheter har löst VA-frågan enskilt eller gemensamt med
samfällighetsföreningar.
I området Harsaklacken finns dels en samfällighet med en gemensam
avloppslösning och dels ett antal fastigheter med enskilda lösningar.
Harsaklackens samfällighetsförening har identifierat ett behov av
ombyggnation av sina reningsanläggningar och i samband med detta påtalat
önskemål om att även ansluta toalettavlopp till anläggningarna. Miljöenheten
på Ljusdals kommun vill dock inte tillåta ytterligare infiltration av
avloppsvatten inom Harsasjöns tillrinningsområde på grund av att
recipientens tålighet är kraftigt begränsad.
En utredning gällande VA-situationen i Harsa har genomförts, i vilken
slutsatsen har dragits att vattentjänstlagen 6 § gäller för kommunens roll i
Harsa. Förhållandena hamnar inom ramarna för de krav som ställs i
lagstiftningen för bildandet av ett kommunalt verksamhetsområde för VA.
Kommunen rekommenderas därför att skapa verksamhetsområde för renoch spillvatten, men inte för dagvatten. Verksamhetsområde bildas då för
området där kommunen har befintliga ledningar och verk, samt för de
områden som faller inom de kriterier som ställs i Vattentjänstlagen 6 §.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att fastställandet av verksamhetsområdet för kommunalt ren- och spillvatten i Harsa stämmer bra överens
med ställningstaganden i kommunens översiktsplan, samt anses avgörande
för en fortsatt utveckling av Harsaområdet. Samhällsutvecklingsförvaltningen har därmed inga synpunkter på att verksamhetsområdet fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 189 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 124
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2017
Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA, Harsa
Yrkanden
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 190

Datum

2017-10-05

Dnr 00326/2017

Yttrande till Myndighetsnämnden gällande tillsyn av
Färila avfallsdeponi 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Teknisk konsult avropas för att undersöka Färila avfallsdeponi enligt
MIFO fas 2.
2. Undersökningen genomförs under 2018.
3. Resultatet av undersökningen ligger till grund för fortsatt arbete.
4. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag till finansiering.
Sammanfattning av ärendet
Färila avfallsdeponi användes för deponering av hushållsavfall från 1950talet och avslutades på 1980-talet. Kontrollen över vad som deponerades var
begränsade och idag är kännedomen om innehållet i deponin liten. I maj
2017 gjorde Miljöenheten platsbesök och kunde konstatera att inga
bestående åtgärder har gjorts för att avsluta deponin, utan den täcktes endast
med sand. Området är i dagsläget bevuxet men det sticker fram avfallsrester
längs med sidorna.
År 2009 genomfördes ett länsövergripande projekt, en MIFO-inventering
(metodik för inventering av förorenade områden) som konstaterade att Färila
avfallsdeponi ligger i riskklass 1 (högsta riskklassen).
Deponin ligger i ett geografiskt område som är riksintresse för friluftsliv och
naturvård (Övre Mellanljusnan) samt att deponin ligger på Ljusnaåsen som
är en potentiell grundvattentäkt. Riskerna för spridning från deponin är
därför mycket stora.
Ljusdal Energi har tidigare klargjort att Ljusdals kommun som juridisk
person är ansvarig för efterbehandlingen av deponin. Detta framgår även av
gällande avfallsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 190 forts.

Datum

2017-10-05

Dnr 00326/2017

Yttrande till Myndighetsnämnden gällande tillsyn av
Färila avfallsdeponi 2017
Med anledning av detta behöver kommunen tillse att Färila avfallsdeponi
undersöks vidare enligt MIFO fas 2. Lämpligt förfarande är att avropa
tekniska konsulter enligt kommunens ramavtal och uppdra åt konsulterna att
genomföra undersökningen under barmarkssäsongen 2018.
Utredningen kan framkomma med åtgärdsförslag som kommunen sedan
behöver ta ställning till för att kunna åtgärda deponin och minska riskerna
för spridning av farliga ämnen i naturen från området.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 1 september 2017
Ljusdal Renhållning AB:s yttrande 22 augusti 2017
Myndighetsnämndens protokoll 15 juni 2017, § 26
Yrkanden
Ulf Nyman (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK Balanslista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 191

Datum

2017-10-05

Dnr 00107/2017

Delegeringsbeslut oktober 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 109-119 för
kommunledningskontoret och nr 86-109 för samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 september 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att noteras
delgivningen till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-10-05

§ 192

Dnr 00108/2017

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom oktober
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 24 april 2017
Ljusdal Energi Försäljning AB 11 maj 2017
Hälsingerådet 24 maj 2017
AB Ljusdalshem 31 maj 2017
Kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 12 juni 2017
AB Ljusdalshem 21 juni 2017
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 22 maj 2017
Ljusdal Energi Försäljning AB 20 juni 2017
Ljusdal Energiföretag AB 28 juli 2017

Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att handlingarna
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 193

Datum

2017-10-05

Dnr 00439/2016

Minnesanteckningar kommunsamråd 15 september
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har översänt minnesanteckningar från kommunsamråd 15
september 2017. Kommunstyrelsen har tidigare uttalat att man vill ha dessa
minnesanteckningar för kännedom.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att handlingen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 194

Datum

2017-10-05

Dnr 00163/2017

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 20 mars 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 september 2017
Redovisning
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 195

Datum

2017-10-05

Dnr 00392/2017

Avsägelse från Tommy Olsson (C) som ordförande i
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Tommy Olsson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ordförande
i Kommunala Pensionärsrådet.
2. Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Olsson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande
i Kommunala Pensionärsrådet.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Tommy Olsson kan entledigas från
sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Tommy Olsson
Kommunala Pensionärsrådet
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 196

Datum

2017-10-05

Dnr 00411/2017

Delårsrapport för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus 2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har avlämnat delårsrapport per 31 augusti för koncernen.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus per 31
augusti 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 197

Datum

2017-10-05

Dnr 00419/2017

Delårsrapport Ljusdal Energikoncern 2017
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energikoncern har avlämnat delårsrapport per 31 augusti.
Beslutsunderlag
Delårsrapport Ljusdal Energikoncern 31 augusti 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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