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§ 85

Datum

2020-10-22

Dnr 00402/2012

Nyttjanderättsavtal för Edängebron
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till arrendekontrakt mellan Trafikverket och Ljusdals kommun
gällande en före detta järnvägsbro vid Edänge med mera godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare gett plan- och byggenheten samt
kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag gällande byggande av en
gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö med förlängning till Karsjö
respektive Färila.
Som ett första steg i detta har förslag till en förbindelse mellan Ljusdal och
Järvsö utarbetats. En viktig del i sammanhanget är att kunna nyttja en före
detta järnvägsbro vid Edänge som förbindelse över Ljusnan. Ett förslag till
avtalsöverenskommelse med Trafikverket har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 oktober 2020
Förslag arrendekontrakt med bilagor 13 oktober 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), Lars G Eriksson
(SD): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 86

Datum

2020-10-22

Dnr 00333/2020

Förslag till ny avfallstaxa
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet och ärendet skickas till
kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Renhållning AB har skickat förslag till ny avfallstaxa.
Bolaget skriver att i arbetet med införandet av matavfallsinsamlingen i
kommunen, är nästa etapp flerbostadshus. För att kunna gå vidare med detta
behöver justeringar göras i prisbilagan som gäller flerbostadshus och
verksamheter. Nuvarande prislista är utifrån den gamla modellen som gällde
innan införandet av matavfallsinsamlingen och den behöver justeras.
Ett framgångskoncept för en fungerande matavfallsinsamling i flerbostadshus är engagerade och aktiva fastighetsägare. För att motivera fastighetsägarna har Ljusdal Renhållning AB valt en styrande avgiftsmodell där
avgiften för osorterat hushållsavfall är avsevärt högre jämfört med ett
alternativ med utsortering av matavfall. Skillnaden i avgifter för flerbostadshus är större än för en- och tvåfamiljshus och fritidshus.
Även en justering av priset för dragväg är genomförd. I gällande taxa utgår
en avgift per soprum, vilket kan bli orättvist mellan fastigheterna, eftersom
antal kärl per fastighet varierar stort. Priset har också justerats till att spegla
en verklig omkostnad.
Ljusdal Energi AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Prisbilagan för matavfallsinsamling för flerbostadshus och verksamheter
ska gälla från och med 31 december 2020.

2.

Gällande prisbilaga för hushållsavfall för flerbostadshus och
verksamheter ska upphöra från och med 30 december 2020.

Justerandes signatur
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Datum

2020-10-22

Beslutsunderlag
Skrivelse från Ljusdal Energi AB 14 oktober 2020
Bilaga 1 Gällande prisbilaga
Bilaga 2 Nytt förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Datum

2020-10-22

Dnr 00310/2020

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals
kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

De reviderade ordningsföreskrifterna antas, där förändringar har gjorts i
§ 4 punkt 1 gällande förtäring av alkohol, där områdena där
alkoholdrycker som innehåller mer än 2.25 volymprocent inte får
förtäras annat än i samband med tillåten servering eller då
serveringstillstånd från kommun erhållits, har utökats.

Arbetsutskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att revidera den lokala ordningsstadgan i
sin helhet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns lokala brottsförebyggande råd tillsammans med polis,
närsjukvård samt andra samverkanspartners har genom arbete med
lägesbilder tittat på olika verktyg som kan vara ett stöd i det
brottsförebyggande arbetet mot våra lokala problembilder.
Förslaget syftar till att möjliggöra för att motverka ordningsstörningar samt
att förhindra förtäring av alkohol på platser som skapats för att samla många
barn och ungdomar till kreativ lek. Förändringarna avser dels två utökade
områden i Ljusdal och ett nytt område i Ljusdal samt ett utökat område i
Järvsö.
Vi har sett en förändring i var alkohol förtärs i Ljusdal och har identifierat att
ett av verktygen för att upprätthålla ordning och säkerhet är att utöka
områdena för alkoholförtäring. Inom områden där alkoholförtäring är
förbjudet ges polisen möjlighet att ge böter samt hälla ut alkoholen om inte
reglerna följs. Polisen ställer sig bakom det liggande förslaget och har varit
med och utformat det.

Justerandes signatur
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Datum

2020-10-22

Under de senaste åren har vi sett en förändrad bild av alkoholförtäring på
centrala platser i Ljusdal som leder till ordningsstörningar i samband med
dessa. Denna förändring har skett sedan nuvarande ordningsföreskrift antogs
2007 och det är vår bedömning att denna nya förändring av samlingspunkter
kommer att kvarstå. I samverkan med olika berörda aktörer både inom
kommunen och externt samt polisen har många åtgärder gjorts för att
motverka ordningsstörningarna. Detta är ytterligare en åtgärd som syftar till
detta.
Sedan den nuvarande lokala ordningsföreskriften har även två nya områden
anlagts i Ljusdal och Järvsö som syftar till att samla barn, ungdomar och
vuxna till kreativ lek, cykling, skateboard samt andra aktiviteter. I dessa
områden rör sig många ungdomar och barn både till vardags och helgdagar
och vi ser inte att alkohol är lämpligt på dessa platser. I Ljusdal ingår
området med skateparken, lekparken samt volleybollplanerna, dock inte
bryggorna. I Järvsö ingår pumptracken, balans- och teknikområdet samt
dualbanan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2020
Kartor över Ljusdal och Järvsö 13 oktober 2020.
Yrkanden
Sören Görgård (C), Lena Svahn (M): bifall till kommunstyrelseförvaltningen.
Lena Svahn (MP): Kommunchefen får i uppdrag att revidera den lokala
ordningsstadgan i sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.

Justerandes signatur
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§ 88

Datum

2020-10-22

Dnr 00012/2020

Information med anledning av bränderna i Ljusdal
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar om bilbränderna i Ljusdal.
De första bränderna ägde rum i maj. Då var det två "skrotbilar" som brann. I
augusti brann ytterligare två "skrotbilar" plus att det brann i en container.
När kommunens egna bilar runt om kring Källbacka sedan brann vid flera
tillfällen i oktober började kommunen agera. I samarbete med polisen arbetas
bland annat med skademinimering, grannsamverkan, samarbete med polisen,
information till grannar för att få in information. Säkerhetsbolaget har fått
göra extra insatser i det aktuella området och socialtjänsten har haft
fältarbetare i rörelse där.
Det har också varit skadegörelse i Järvsö, mycket skriverier om motorburen
ungdom. Det finns indikationer på social oro. Det kan tänkas att någon inte
tycker att kommunen gör det de borde göra.
Nu har en man gripits och anhållits. Han delgivits misstanke för sex (6) brott
och vi får avvakta fortsatt utredning.
Idag sätts två trygghetskameror upp. Det är så kallade 90-dagarskameror
som lokalområdespolisen beslutar om. Om kommunen skulle vilja sätta upp
egna kameror är det en lång process. Datainspektionens beredningstider är 78 månader och kameror ska upphandlas med mera.
En film har spelats in där man berättar hur kommunen arbetar med trygghet
och säkerhet och hur man samarbetar med polisen.
Josefin Jarlheden återkommer till arbetsutskottet 9 december för att ge mer
information om läget och för att ge ett underlag gällande övervakningskameror.

Justerandes signatur
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Datum

2020-10-22

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 89

Datum

2020-10-22

Dnr 00330/2020

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (nationella
minoriteter)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete antas.

Sammanfattning av ärendet
Judar, romer, samer, sverigefinnar, och tornedalingar är erkända nationella
minoriteter i Sverige och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. Sedan 1 januari 2019 ska alla
kommuner i Sverige anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete
enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen
ringar in fem rättighetsområden:
•
•
•
•
•

Information om rättigheter.
Skydda och främja minoriteters språk och kultur.
Ge minoriteter inflytande i frågor som rör dem.
Äldreomsorg på minoritetsspråk.
Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete beskriver kommunens skyldigheter
samt innehåller mål och riktlinjer för hur Ljusdals kommun ska leva upp till
lagstiftningen. Riktlinjerna visar också ansvarsfördelningen för det
minoritetspolitiska arbetet inom kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 september 2020
Förslag till riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 29 september 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 90

Datum

2020-10-22

Dnr 00316/2020

Prissättning av mark inom detaljplaneområdet
"Bostäder vid Stationsgatan i Järvsö"
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Markpriset sätts till 560 000 kronor för en tomt om 1 000 kvadratmeter
där maximal bygghöjd är 12 meter. Priset höjs proportionerligt och den
största möjliga tomtstorleken om 4 000 kvadratmeter kostar därmed
2 240 000 kronor.

2.

Markpriset sätts till 375 000 kronor för en tomt om 1 000 kvadratmeter
där maximal bygghöjd är 9 meter. Priset höjs proportionerligt och den
största möjliga tomtstorleken om 4 000 kvadratmeter kostar därmed
1 500 000 kronor.

3.

Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive
kostnader för anslutning till kommunalt VA.

4.

Försäljning sker efter beviljat bygglov och startbesked, markanvisningsavtal tecknas vid reservation.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanerad mark finns tillgänglig på Stationsgatan i Järvsö med
möjlighet till både villor och flerbostadshus på fastigheter avstyckade på
minst 1 000 och som störst 4 000 kvadratmeter. Högsta utnyttjandegrad i
byggnadsarea per fastighetsarea är 20 procent och maximal totalhöjd är 9
respektive 12 meter.
En beräkning av försäljningspris har gjorts genom en jämförelse med
tidigare beslutat pris för mark till liknande ändamål samt genom jämförelse
med riktvärdesangivelser hos Skatteverket. Med en beräknad möjlighet till
att bygga i tre våningar där maxhöjden ligger på 12 meter och två våningar
där maxhöjden är 9 meter blir bruttoarean 600 respektive 400 kvadratmeter
på en tomt om 1 000 kvadratmeter.

Justerandes signatur
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2020-10-22

Riktvärdet för taxeringsvärde ligger på 700 kronor per kvadratmeter
bruttoarea för bostäder och taxeringsvärdet beräknas ligga på 75 procent av
marknadsvärdet. Med denna beräkningsmetod blir ett värde på tomtmark:
(tomtens storlek x 20 procent) x antal våningar x (700 x 1,33) vilket blir
560 000 kronor respektive 375 000 kronor för en tomt om 1000 kvadratmeter
med maximal byggnadshöjd på 12 respektive 9 meter.
En kontroll mot sålda tomter i området det senaste året ger att det beräknade
priset är relevant utan att vara för högt.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Plankarta och planbeskrivning - detaljplan för Öje 28:1 med flera, Bostäder
vid Stationsgatan
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 91

Datum

2020-10-22

Dnr 00455/2016

Ansökan från AB Ljusdalshem om att få köpa del av
Öje 28:1 i Järvsö av Ljusdals kommun
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun säljer ett område om cirka 3 000 kvadratmeter till AB
Ljusdalshem enligt markering på bilagd karta.

2.

Pris för området blir enligt beslut i kommunstyrelsen (föregående
ärende, § 90, med tillägg för den plankostnad på 66 960 kronor som
avtalades i planavtalet för detaljplan för Öje 28:1 med flera).

Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem önskar köpa cirka 3 000 kvadratmeter mark från fastigheten
Öje 28:1 enligt bifogad kartbild för att lägga till sin markreserv för framtida
nyproduktion av hyresrätter. Kommunchef Nicklas Bremefors är tillfrågad
angående förfarandet att AB Ljusdalshem köper mark till egen markreserv
och förordar detta förfarande. Området är lämpligt för ändamålet och
detaljplan finns.
Detaljplanen initierades av Ljusdalshem och har nyligen vunnit laga kraft.
Pris på marken hanteras i ett separat ärende (§ 90).
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 oktober 2020
Översiktskarta och karta
Plankarta - detaljplan för Öje 28:1 med flera, Bostäder vid Stationsgatan
Ansökan om att få köpa del av Öje 28:1 i Järvsö av Ljusdals kommun 26
oktober 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 92

Datum

2020-10-22

Dnr 00309/2019

Utredning av och eventuell försäljning av härbre på
fastigheten Öje 10:26
Arbetsutskottet beslutar
1.

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
På kommunens fastighet Öje 10:26, centralt i Järvsö, står ett härbre på mark
detaljplanerad som Allmän plats Parkmark. Grunden börjar bli dålig och
härbret lutar, det finns även behov av en allmän översyn och taket behöver
åtgärdas, en vägg är i behov av att bytas ut med nytt timmer.
Kostnaden för att renovera byggnaden beräknas till ungefär 100 000 till
150 000 kronor av Peter Knapp på Arbetsmarknadsenheten, den lägre
summan om någon skola tar på sig timringen i utbildningssyfte. Om
byggnaden ska stå kvar på centralt belägen parkmark behöver renoveringen
göras dels för att förhindra att någon kommer till skada och även av estetiska
skäl.
Det finns en intressent som vill hyra härbret som förråd.
Ett härbre är även möjligt att montera ned och flytta, vilket gör att ett
alternativ till att renovera härbret är att försälja det för avflyttning. En
försäljning hanteras av Arbetsmarknadsenheten och sker via anbud
Samhällsserviceförvaltningens förslag är:
Alternativ 1: Renovering av härbret som sedan hålls låst eller hyrs ut som
förråd.
Alternativ 2: Härbret säljs för att sedan flyttas av köparen. Försäljningen
hanteras av Arbetsmarknadsenheten och sker via anbud.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 oktober 2020
Foton på härbret, 8 oktober 2020

Justerandes signatur
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Datum

2020-10-22

Yrkanden
Lars Molin (M): ärendet återremitteras.
Lena Svahn (MP): bifall till Lars Molins yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller Lars Molins yrkande.

Justerandes signatur
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§ 93

Datum

2020-10-22

Dnr 00007/2020

Motion från Ljusdalsbygdens Parti gällande riktlinjer
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion gällande riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
I motionen skriver hon:
"Av kommunallagens 6 kapital §§1-3 framgår bland annat att kommunstyrelsen ska leda och samordna angelägenheter och ha uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Uppsiktsplikten är ett ansvar för hela kommunstyrelsen. Uppsiktplikten
pågår löpande under hela året och den omfattar verksamhet, personal och
ekonomi.
Ljusdalsbygdens Parti upplever att uppsiktplikten inte fungerar
tillfredsställande i vår kommun och vi anser därför att riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktplikt snarast måste upprättas."
Med anledning av ovanstående yrkar motionären att Ljusdals kommun
upprättar riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktplikt.
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 4 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till beslut taget av kommunstyrelsen (29 maj 2019, § 135) som visar att
beslut i detta ärende redan är fattat så anses motionen vara besvarad.

Justerandes signatur
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2020-10-22

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes förslag, 9 september 2020
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2020, § 135
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 4
Motion 4 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Datum

2020-10-22

Dnr 00127/2020

Medborgarförslag med önskemål om förenkling för
mikroproducenter av el
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av
el har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att han nyligen installerat 10 kW solceller. Eftersom
solen lyser bara en del av dagen men konsumtion av el sker hela dygnet
behöver man försöka lagra energi. Man kan då installera ett stort batteri och
lagra överproduktionen i det. Det är dyrt och belastar miljön onödigt mycket.
Förslaget är att AB Ljusdals Energi öppnar en möjlighet att göra en
sammanräkning av producerad och konsumerad energi under dygnet. Det får
då den effekten att man inte behöver ha ett stort dyrt och miljöbelastande
batteri.
Förslagsställaren tror att detta skulle locka över många mikroproducenter till
AB Ljusdals Energi.
Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 41 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för
beredning.
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att inledningsvis måste klargöras att
man måste skilja på elnät och elhandel och att det i varje solcellsinstallation
rör sig om kontakt med en elnätsägare och en elhandlare. Lagstiftningen är
också tydlig med att om man har elnät och elhandel i samma koncern så får
inte kunder särbehandlas på grund av detta.
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När det gäller elnätet är kunden anvisad till den elnätsägare som har
koncession där solcellsinstallationen görs. Ljusdals kommuns bolag Ljusdal
Elnät AB har inte någon elnätskoncession i Färila med omnejd. I det här
fallet är det Ellevio som har koncession.
Till skillnad mot elnätet kan solcellsägaren på den avreglerade elmarknaden
välja vilken elhandlare den vill. Olika elhandlare köper och säljer el utifrån
de förutsättningar som deras affärsidé tillåter. Alla solcellsägare väljer vem
man vill sälja eventuellt överskott av producerad energi till.
Bolagets bedömning är att i grunden strandar detta förslag på att det blir en
form av nettodebitering och det har regeringen motsatt sig på grund av
momsregler. Utredningen om nettodebitering SOU 2013:46 visar att det
strider mot mervärdesskattedirektivet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till Ljusdal Energi AB:s yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 september 2020
Ljusdals Energis yttrande 20 juli 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 41
Medborgarförslag 21 mars 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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2020-10-22

Dnr 00136/2019

Övriga ärenden
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Molin (M) påpekar att han saknar Månadsuppföljning på
dagens dagordning och påpekar att arbetsutskottet har beslutat att det ska
vara med vid varje sammanträde.
Ordförande Markus Evensson svarar att med tanke på att arbetsutskottet
hade ett separat sammanträde förra veckan (13 oktober) där enbart
ekonomiärenden behandlades, däribland delårsbokslutet per 31 augusti 2020,
och att samma ärenden kommer att behandlas på kommunstyrelsen imorgon
så har ärendet utlämnats denna gång. Det finns inte heller någon uppföljning
klar gällande september.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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