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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

§ 88

Aktuella personalfrågor
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Rekrytering kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin informerar om att processen med att anställa en ny
kommunchef efter Claes Rydberg har startats upp.
Lars Molin har träffat facken för att höra deras åsikter om hur rekryteringen ska gå till. Han
har också träffat stabschefer och förvaltningschefer. Förvaltningscheferna ska han träffa igen.
Dessa ska börja fundera över en kravspecifikation.
De flesta verkar eniga om att en tillförordnad chef måsta anställas till dess att en ordinarie
finns på plats.
På torsdag kommer Lars Molin att informera på kommunstyrelsen.

Miljöstrateg
När det gäller den utlysta tjänsten som miljöstrateg har det inkommit in en del intressanta
ansökningar.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0196/16
§ 89

Yttrande över RUFS 2050 - Stockholmsregionens regionala
utvecklingsplan
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ljusdals kommun ställer sig bakom Region Gävleborgs förslag till yttrande.

2.

Ljusdals kommun lämnar inget eget yttrande i ärendet.

3.

Ärendet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett övergripande
planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens utveckling. Stockholmsregionen
utvecklas och växer geografiskt, vilket gör att dess funktionella samband idag sträcker sig
långt utanför länsgränserna. I ett längre perspektiv kommer denna utveckling att fortsätta och
sannolikt förstärkas. Detta medför ökade ömsesidiga samband i bägge riktningar med
intilliggande regioner.
Utvecklingsplanen beskriver bland annat i form av en strukturbild hur samband med andra
regioner och orter inom dessa bedöms utvecklas. Förslaget som tagits fram av Stockholms
läns landsting är utsänt på remiss för yttrande senast den 30 september 2016. Materialet har
diskuterats vid möten mellan Region Gävleborg och länets kommuner gällande strategiska
planeringsfrågor. Regionen har som ambition att avge ett länsgemensamt yttrande som alltså
kommunerna förväntas ställa sig bakom. Några av kommunerna har, mot bakgrund av
förslagets innehåll, påtalat att egna yttranden kan bli aktuella.
Aktuellt förslag
Region Gävleborg har nu presenterat ett tjänstemannaförslag i ärendet och önskar få
kommunernas synpunkter på detta senast 31 augusti 2016. Innan förslaget togs fram bad
Regionen om ”inspel” från kommunerna. Ljusdals kommun yttrade sig enligt följande:
”Ljusdals kommun kommer preliminärt inte att lämna eget yttrande gällande rubricerade
remisshandlingar. Vi förordar att följande specifika synpunkter beaktas och återges i det
länsgemensamma yttrande som författas av Region Gävleborg.
Den storregionala strukturbild som beskrivs för östra Mellansverige definierar hur den
rumsliga strukturen innefattar orter och regioner som förbinds med transportstråk. Vi
konstaterar att Hälsinglands inland med stråket Norra Stambanan/vägarna 83 och 84 inte
ingår i denna bild. Ljusdals kommun anser att detta är anmärkningsvärt.
Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0196/16
§ 89 forts

Yttrande över RUFS 2050 - Stockholmsregionens regionala
utvecklingsplan
Vår kommun har i likhet med andra delar av södra Norrlands inland en omfattande
arbetspendling både till och från Stockholmsregionen. Stockholms kommun är den tredje
största enskilda utpendlingskommunen för Ljusdals vidkommande, där boende i Ljusdal utgör
ett betydande inslag i kompetensförsörjningen för Stockholmsområdet.
Ca 80% av besökarna till länets största besöksmål, Järvsö, kommer från norra Storstockholm
och Uppsalatrakten.
Ett stort antal fritidshus och andra fastigheter inom Ljusdals kommun ägs av boende i
Stockholmsområdet och Uppsalatrakten.
Vi anser att dessa förhållanden tydligt visar på det starka samband som finns mellan
regionerna, och att dessa samband dessutom utvecklas och stärks med tiden. Den
storregionala strukturbilden måste rimligtvis kompletteras med ovan nämnda stråk inom
Hälsinglands inland och de större orter som knyts till Stockholmsregionen via dessa.
Ljusdals kommun konstaterar att samtliga de tre alternativ som beskriver LA-regioner
definierar Ljusdal som egen LA-region. Vi ställer oss tveksamma till detta. I stället ser vi en
utveckling där förbättrade resemöjligheter och andra väsentliga förutsättningar bidrar till att
LA-regionerna Ljusdal och Hudiksvall tenderar att växa samman .”
Förslagets innehåll
Utifrån de ”inspel” som lämnades av kommunerna har ett förslag tagits fram som kommer att
behandlas politiskt inom Region Gävleborg under september månad.
Förslaget har relativt väl tagit hänsyn till de synpunkter i form av ”inspel” som lämnats av
Ljusdals kommun. Det kan finnas anledning att önska att vissa inslag skulle markeras
tydligare, till exempel Norra Stambanans funktion och betydelse i relation till Ostkustbanan.
Regionens besked har uppfattats som att kommunen i så fall får framföra detta i ett eget
yttrande. Den samlade bedömningen är att detta inte anses aktuellt.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över RUFS 7 juli 2016
Region Gävleborgs förslag till yttrande 23 juni 2016
Inspel till gemensamt yttrande 30 maj 2016
Beslutsexpediering
Region Gävleborg
Kommunstyrelsen
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0306/16
§ 90

Yttrande över Godsflödeskartläggning i Gävleborg och Älvkarleby
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns och skickas till Gävle kommun.

Sammanfattning
Gävle kommun gjorde under åren 2014-2015 i samverkan med Trafikverket och Region
Gävleborg en godsflödeskartläggning för Gävleborgs län och Älvkarleby.
Rapporten har sänts på remiss till bland andra länets kommuner med begäran om svar senast
den 30 september 2016.
Synpunkter
Ljusdals kommun välkomnar att denna sorts kartläggning sker. Rapporten visar på ett tydligt
sätt den stora betydelsen av god infrastruktur inom både väg och järnväg för att tillgodose de
stora transportbehov som finns och som kommer att öka.
Beskrivningen av den järnvägsbundna persontrafikens nuvarande omfattning och bedömda
utveckling i relation till godstrafiken förefaller inte helt relevant och tar uppenbarligen inte
hänsyn till den utökade persontrafik som planeras. Region Gävleborg anger i sitt trafikförsörjningsprogram en ambition att väsentligt öka utbudet av regional trafik. Detta förutsätts
öka tågresandet i form av arbetspendling och andra reseanledningar.
Vi vill i detta sammanhang tydligt betona det arbete som sker i samverkan mellan Ljusdals
kommun, Region Gävleborg, näringslivet och Trafikverket för att åstadkomma en samlad
lösning för omlastningsverksamhet i Ljusdals kommun. I dagsläget sker en omfattande
omlastning av rundvirke från väg till järnväg vid Ljusdals bangård, där en stor del av
transporterna har målpunkt inom regionen. Denna verksamhet omnämns särskilt i
godsflödeskartläggningen. Planer finns på att utöka dessa volymer och att även hantera
biobränsle och andra produkter i viss omfattning. Förutsättningen för detta är att en ny samlad
terminallösning i externt läge kan åstadkommas. Ljusdals kommun anser att nuvarande
omlastning har så allvarliga brister att verksamheten inte kan fortgå.
Ljusdals kommun vill avslutningsvis tydligt betona den stora betydelsen av ett robust och
tillgängligt transportsystem. Detta är en avgörande förutsättning för näringsliv, sysselsättning
och tillväxt.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande 7 juli 2016
Godsflödeskartläggning 3 juni 2016
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0032/16
§ 91

Budgetförslag september kommunledningskontoret 2017 och ELP 20182019
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Driftbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 gällande kommunledningskontoret godkänns.

2.

Investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 gällande kommunledningskontoret
godkänns.

Sammanfattning
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret
upprättat ett förslag till driftbudget för 2017 samt ekonomisk långsiktsplan, ELP 2018-2019.
I upprättat förslag har samtliga enheters budgetramar sänkts med två procent utifrån
budgeterade inköpskostnader vilket motsvarar totalt 256 000 kronor för förvaltningen.
Investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 har upprättats enligt beslutad
investeringsplan.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 27 juni 2016
Förslag till budget 2017-2019, 27 juni 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0339/16
§ 92

Yttrande över remiss gällande Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48)
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ärendet återremitteras för att avvakta resultatet av möte den 2 september i Bollnäs.

Sammanfattning
Indelningskommittén har den 23 juni 2016 lämnat ett delbetänkande som bland annat innebär
att Region Gävleborg, formellt landstinget, slås samman med landstingen i Uppsala, Örebro,
Västmanland, Södermanland och Dalarna i en storregion benämnd Region Svealand. Även
länen slås samman till en gemensam länsstyrelse.
Delbetänkandet innehåller flera förslag på författningsändring som konsekvenser av
betänkandets innehåll. Dessutom resonemang om bland annat aspekter såsom demokrati,
effektivitet, benämningar med mera.
Remissvar skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 6 oktober, vilket ger tid för
en kommunal beslutsprocess.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 3 augusti 2016
Förslag till yttrande 3 augusti 2016
Remiss gällande regional indelning - tre nya län 8 juli 2016
Yrkanden
Sören Görgård (C): ärendet återremitteras för att avvakta resultatet av möte den 2 september i
Bollnäs.
Kristoffer Hansson (MP), Markus Evensson (S): bifall till Sören Görgårds yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunledningskontoret
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0284/16
§ 93

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Särskild medlemsinsats erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med 8 172 190
kronor.

Sammanfattning
Medlemmarna i Kommuninvest skall öka sina insatser upp till den obligatoriska nivån 900
kronor per invånare, vilket för Ljusdals kommun är 17 124 000 kronor. Kommunens
insatskapital är idag 8 952 000 kronor.
Medlemmarna i Kommuninvest får årligen återbäring baserat på volym och ränta på
insatskapital. För 2016 var denna återbäring 1 181 000 kronor. Denna återbäring blir nytt
insatskapital i Kommuninvest. Eftersom återbäringen blir nytt insatskapital redovisas dessa
inte som finansiell intäkt och påverkar därmed inte resultaträkningen.
Genom att göra en särskild medlemsinsats (extra inbetalning av insatskapital) upp till 900
kronor per invånare kommer den årliga återbäringen att tillfalla kommunen vilket innebär en
ökning av de finansiella intäkterna vilket förbättrar det årliga resultatet med motsvarande
belopp.
För att nå den obligatoriska nivån behöver en särskild medlemsinsats göras med 8 172 190
kronor.
Medlemsinsatsen är inte en kostnad utan en ökning av kommunens insatskapital.
Yrkanden
Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0338/16
§ 94

Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av
hushållsavfall
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Handläggningsavgiften vid anmälan om kompostering av hushållsavfall tas bort från och
med den 1 november 2016.

Sammanfattning
Vid årsskiftet 2015-2016 infördes en ny avgift för handläggning av ärenden hos miljöenheten
gällande anmälan om kompostering av hushållsavfall om 1 600 kronor. Ljusdal Energi vill att
den avgiften ska tas bort.
Ljusdal Energi kommer att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för att uppfylla
målen i den kommunala avfallsplanen, som bland annat innefattar att minst 50 procent av
matavfallet i kommunen ska källsorteras samt att insamlad mängd kärlavfall ska minska.
Det nya insamlingssystemet innebär att renhållningsabonnenterna kommer att kunna välja
mellan att inte sortera matavfall, sortera matavfall i ett separat kärl eller i en egen kompost.
En egen kompost är miljömässigt ett bättre alternativ samt att det leder till ekonomiska
fördelar för renhållningsbolaget då matavfallet inte behöver hämtas, transporteras och lämnas
till behandling. Det är anledningar till att vi tycker att kompostering bör uppmuntras, vilket
också är tänkt att motiveras av en något lägre taxa i jämförelse med sortering av matavfall i
kärl.
För att kunna välja sortering av matavfall till egen kompost krävs, enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927), en anmälan till kommunen. Men eftersom kostnaden att
anmäla egen kompost är 1 600 kronor kan antas att ytterst få kommer att välja det alternativet.
Kunder som skulle vilja ha kompost kan istället antas välja separat kärl för matavfall av
ekonomiska skäl. Det innebär att renhållningsbolaget kommer att distribuera matavfallskärl
till dessa kunder och att tömning av dessa kärl kommer att utföras enligt schema, oavsett hur
mycket matavfall som slängs i kärlen.
För att uppmuntra till ökad källsortering införs valbara abonnemang med glesare
hämtningsintervall av brännbart avfall. För de som väljer egen kompost och även källsorterar
sitt returpapper och förpackningsmaterial är hämtningsintervallet på brännbart avfall tänkt att
kunna vara så sällan som var åttonde vecka, vilket medför minskade körsträckor för
sopbilarna. Väljer dessa hushåll separat matavfallskärl istället för egen kompost leder det till
tätare besök av sopbilen då matavfall av sanitära skäl måste hämtas oftare än brännbart avfall.
Forts s 12
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

KS 0338/16
§ 94 forts

Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av
hushållsavfall
Enligt miljöenheten är det få fastigheter som anmäler att de har egen kompost för
hushållsavfall, den senaste anmälan som gjordes i Ljusdals kommun skedde 2011.
Förhoppningen med det nya insamlingssystemet är att fler ska uppmuntras till egen kompost
så att mindre mängder avfall behöver transporteras. Ljusdal Energi tycker att de abonnenter
som vill kompostera ska kunna välja det alternativet utan att drabbas av orimliga kostnader.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2 augusti 2016
Ljusdal Energis skrivelse 4 juli 2016
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-08-09
Diarienummer

§ 95

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor till
Region Gävleborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd gällande ambulansindragningarna i
Ljusdal. KS 0279/16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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