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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-02

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 2 november 2017 kl 08:30-11:45

Beslutande

Ledamöter
Lars Molin (M), Ordförande
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande
Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande
Allan Cederborg (M)
Kennet Hedman (M)
Ingela Gustavsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Lars Björkbom (KD)
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
Stina Berg (M)
Ulf Nyman (C)
Rolf Paulsson (-)
Peter Engdahl (S)

Övriga deltagande

Samhällsutvecklingschef Lasse Norin, § 211-215
Vd Stefan Wennerstrand, § 216
Markhandläggare Inger Bengtsson, § 217
Skoglig förvaltare Anders Dahlstrand, § 217
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Kristoffer Hansson (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-10-09

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Lars Molin
Justerare
Kristoffer Hansson (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 198-219

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-02

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Datum för anslags uppsättande

2017-10-10

Datum för anslags nedtagande

2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 198

Datum

2017-11-02

Dnr 00480/2017

Fråga från Örjan Fridner (S) gällande vem som ersätter
kommunalrådet vid officiella arrangemang
Kommunstyrelsen beslutar
1. Frågan tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2017.
Sammanfattning av ärendet
Örjan Fridner (S) väcker en extra fråga om vem som ersätter kommunalrådet
vid officiella arrangemang.
En skriftlig frågeställning lämnas in.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att frågan tas upp vid
kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2017.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om frågan kan tas upp vid kommunstyrelsens
sammanträde 30 november 2017. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Örjan Fridner
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-02

§ 199

Dnr 00005/2017

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

Östernäs: Plan för utökad provborrning klar. Målet är provborrning
före vintern.
Timmeromlastning: Styrgrupp för projekt Bränta tisdagen den 7/11.
Enligt plan till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Budget 2018: Ingen revidering utan tilläggsbudget utifrån riktade
statsbidrag.
Personal: Personalpolicy samt Bemötandepolicy på remiss till
nämnder och bolag.
Demokratiberedningens förslag till ny organisation: På remiss till
nämnderna. Förvaltningarna arbetar fram ett gemensamt förslag som
kommer till nämnderna i januari. Slutligt förslag till
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2018.

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

§ 200

Datum

2017-11-02

Dnr 00004/2017

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv november
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2017-10-18 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Kommunstyrelsen har också beslutat att kontot kommunstyrelsens
utvecklingsreserv ska redovisas varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Konto:
Kommunstyrelsens konto till förfogande
Kommunstyrelsens investeringsutrymme
Utvecklingsreserv

Återstår:
92 800 kronor
525 000 kronor
2 850 000 kronor

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets redovisning 18 oktober 2017
Propositionsordningar
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om redovisningen kan godkännas.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 201

Datum

2017-11-02

Dnr 00010/2015

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under återstoden av mandatperioden ska avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Lars Molin eller vid förhinder för honom
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård eller av 2:e vice
ordförande Markus Evensson.
2. Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av
socialchef Mikael Björk, av samhällsutvecklingschef Lasse Norin, av
skolchef Monica Hallquist eller av ekonomichef Tom Westerberg.
Sammanfattning av ärendet
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras
av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen
vem som ska underteckna handlingarna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga firmatecknare

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 202

Datum

2017-11-02

Dnr 00357/2017

Ansökan om ekonomiskt stöd till Landsbygdsriksdag
2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun ställer sig positiv till X-ing Gävleborgs förfrågan om
ekonomiskt stöd om totalt 22 500 kronor för fem deltagare från
kommunen.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande 2018.
Sammanfattning av ärendet
X-ing Gävleborg har ställt en förfrågan till kommunerna i länet om att ställa
upp med ett ekonomiskt stöd för fem deltagare från respektive kommun.
Stödet uppgår till 4 500 kronor per deltagare det vill säga totalt 22 500
kronor per kommun.
Kommunchefen har ingen åsikt i frågan och föreslagen beslutssats ska ses
utifrån ett positivt ställningstagande från politiken.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 102
Kommunchefens skrivelse 2 oktober 2017
Ansökan från Hela Sverige ska leva om bidrag till Landsbygdsriksdag 10
augusti 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för verkställande
X-ing Gävleborg

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 203

Datum

2017-11-02

Dnr 00196/2016

Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun lämnar inget eget yttrande gällande Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, ”Europas mest attraktiva
storstadsregion”.
Sammanfattning av ärendet
Ett samrådsförslag gällande Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen behandlades under 2016. Ljusdals kommun hade då gjort inspel till
Region Gävleborg inför framtagandet av ett förslag till länsgemensamt
yttrande. Kommunens synpunkter beaktades och ingick i det yttrande
regionen presenterade, varför Ljusdals kommun valde att inte lämna eget
yttrande.
Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är nu i
utställningsskedet, och Ljusdals kommun har återigen getts möjlighet att
inkomma med ett yttrande. Kontakt i ärendet har skett med Region
Gävleborg, där ett utkast till yttrande finns framtaget. Detta hänvisar i
huvudsak till att det länsgemensamma yttrande som lämnades i
samrådsskedet är fortsatt giltigt.
I konsekvens med detta är även de synpunkter som kommunen lämnade
under samrådsskedet att betrakta som fortsatt beaktade av Region Gävleborg.
Kommunledningskontorets bedömning är att inga nya faktorer tillkommit
som föranleder ett nytt ställningstagande från kommunens sida.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 100
Kommunledningskontorets skrivelse 3 oktober 2017
Remiss gällande utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 203 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00196/2016

Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 204

Datum

2017-11-02

Dnr 00422/2017

Remissvar till Hudiksvalls kommun gällande förslag till
riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i
Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning av ärendet
Hudiksvalls kommun har upprättat förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning i kommunen. Förslaget har sänts på remiss till bland
andra Ljusdals kommun. Förslaget innehåller mål och strategier för hur
Hudiksvalls kommun år 2050 skall ha en befolkning uppgående till 50 000
varav 25 000 i stadens centralort samt hur bostadsförsörjningen för den
ökande befolkningen skall tillgodoses.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 oktober 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Hudiksvalls kommun

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 205

Datum

2017-11-02

Dnr 00405/2017

Kommuninformation i rekryteringssyfte
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i både tryckt och digital
form göra informationsskrift om Ljusdals kommun med huvudsyftet att
främja personalrekrytering, både privat och offentligt, samt inflyttning.
2. Maximalt 114 000 kronor anslås för ändamålet och tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
Sammanfattning av ärendet
Både kommuner och det privata näringslivet har emellanåt svårt att rekrytera
medarbetare.
I båda fallen kan det leda till en omotiverad situation med bland annat löner
och anställningsvillkor som konkurrensmedel för att lyckas. Ljusdals
kommun bör, som ett led i att undvika nämnda läge, därför grundligt
presentera vad den har att erbjuda i olika avseenden för att visa på andra
värden.
Presentationen bör ske i en tryckt skrift men också digitalt i kommunens
publiceringskanaler.
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsreserv eftersom det inte finns tillräckligt med
pengar i kommunstyrelsens konto till förfogande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 107
Kommunledningskontorets skrivelse 26 september 2017
Yrkanden
Sören Görgård (C) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna
utskottets förslag inklusive kommunchefens ändringsförslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 205 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00405/2017

Kommuninformation i rekryteringssyfte
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten
KLK balanslista

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 206

Datum

2017-11-02

Dnr 00394/2017

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att
föräldraledig eller sjukskriven
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid har rätt att vid föräldraledighet vara ledig högst 18 månader, dock
längst till och med mandatperiodens slut.
2. Förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid har rätt att vid sjukskrivning vara ledig högst 12 månader, dock
längst till och med mandatperiodens slut.¨
3. Kommunfullmäktige beslutar om ledighet med anledning av
föräldraledighet eller sjukskrivning samt utser ersättaren för den
förtroendevalda om ledighet ska beviljas för längre tid än sex månader.
4. Kommunstyrelsen beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet
eller sjukskrivning samt utser ersättaren för den förtroendevalda om
ledighet ska beviljas för kortare tid än sex månader.
5. Inga förmåner utgår till den förtroendevalda under ledigheten.
6. Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som
den förtroendevalde hade haft om den fullgjort sitt uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Den nya lagen
innehåller bl a förslag om att kommunfullmäktige får besluta att en
förtroendevald som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid
ska få förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller
för de anställda i kommunen. Fullmäktige får då också bestämma hur
ersättare ska utses för den förtroendevalda som beviljas ledighet.
Bestämmelserna ger stöd att införa en ordning för att hantera föräldra- och
sjukledighet för kommunal- och oppositionsråd.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 206 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00394/2017

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att
föräldraledig eller sjukskriven
Ledigheten kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige.
Uppdragen som kommunal- och oppositionsråd är speciella till sin karaktär
och kräver en förankring i den kommunala organisationen, i partiet samt
bland kommunmedlemmarna. Vid en för lång ledighet äventyras denna
förankring vilket talar för att fullmäktige bör införa en tidsgräns av
eventuella möjligheter till ledighet.
Det är fullmäktige som avgör vilken instans som ska behandla och besluta
om ledighet, liksom det är fullmäktige som bestämmer hur en ersättare för en
ledig förtroendevald ska utses.
Ersättaren tjänstgör till slutet av den ledighetsperiod som beviljats den
förtroendevalda som ska ersättas. Ersättaren övertar fullt ut de funktioner
som den som är ledig innehar. En eventuell plats i fullmäktige omfattas inte
av detta.
Om en ledig förtroendevald avgår eller uppdraget av annan anledning
upphör, faller även ersättarens uppdrag. Den förtroendevaldes uppdrag får då
istället tillsättas enligt ordinarie ordning. Om en ledighet beviljats och något
ersättare inte direkt kan utses får en ersättare enligt ordinarie regler om
ersättares tjänstgöring träda in tillfälligt till dess att en ersättare kan utses i
enlighet med vad fullmäktige bestämt.
Uppföljning
Beslutet ingår i den allmänna översyn som sker i kommunen med anledning
av den nya kommunallagen. Beslutet kan komma att revideras efter behov.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2017
Yrkanden
Lars Molin (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
kommunledningskontorets förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 206 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00394/2017

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att
föräldraledig eller sjukskriven
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget och
Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-02

§ 207

Dnr 00428/2017

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige antas.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Jan

Feb

KS

11

1
22*

KF

29

26

Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov
3
1
6
8
19* 24
9
4
28
13*
29
31*
11
15¤
26
23
21
24
26
18*
29

* Budget
**Information
¤ Val av kf presidium samt valberedning

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2017
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 208

Datum

2017-11-02

Dnr 00245/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen andra kvartalet 2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande andra kvartalet 2017.
Av rapporten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, framgår att det
finns ett gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj och har inte
verkställts på grund av att under tiden som socialtjänsten sökt en lämplig
kontaktfamilj har ärendet gått över till att gälla en placering tillsammans med
mamman.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 104
Omsorgsnämndens protokoll 23 augusti 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 209

Datum

2017-11-02

Dnr 00285/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
äldreomsorgen och stöd och omsorg andra kvartalet
2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2017.
Rapporteringen omfattar fem ej verkställda beslut.
Två rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och
omsorgsboende (vobo). Tre rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om
personer med funktionsnedsättning, SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 105
Omsorgsnämndens protokoll 23 augusti 2017, § 103
Propositionsordningar
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 210

Datum

2017-11-02

Dnr 00164/2017

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i
utlandstjänst. Svar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget återremitteras för vidare utredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Ljusdals kommun finansierar en minnessten till minne för FN-veteraner i
utlandstjänst. En tänkbar plats skulle kunna vara Folkparken.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 49 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredningsenheten för
yttrande.
Utredningsenheten föreslår att medborgarförslaget avslås, framför allt med
hänvisning till att det inte ligger i kommunens uppgifter att inrätta detta slags
minnesstenar, oavsett det hedervärda i de utlandstjänstgörandes viktiga
insatser.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till att det inte ligger i kommunens uppgifter att inrätta detta slags
minnesstenar, oavsett det hedervärda i de utlandstjänstgörandes viktiga
insatser, föreslås att medborgarförslaget avslås.
Ajournering begärs. Efter två timmar återupptas ärendet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 103
Kommunledningskontorets skrivelse 27 september 2017
Utredningsförvaltningens yttrande 12 juni 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 49
Medborgarförslag 20 mars 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 210 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00164/2017

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i
utlandstjänst. Svar
Yrkanden
Lars Molin (M), Kristoffer Hansson (MP), Irene Jonsson (S), Lars Björkbom
(KD), Ingela Gustavsson (V), Kennet Hedman (M) och Johan Wall (SD):
Ärendet återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 211

Datum

2017-11-02

Dnr 00451/2017

Information om stängningen av Vallabron
Kommunstyrelsen beslutar
1. En skrivelse görs till Trafikverket för att markera att det inte får gå till på
detta sätt.
2. Skrivelsen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen.
Sammanfattning av ärendet
Information om stängningen av Vallabron
Vallabron ska renoveras och information om detta har kommit väldigt sent.
Detta drabbar skolbarn, räddningstjänstpersonal, hemtjänst med mera.
Kommunen har fört dialog med Trafikverket och markerat att det inte får gå
till på detta sätt.
Trafikverket har godkänt att Räddningstjänstpersonal i akuta situationer får
ta sig över bron. Däremot görs inga undantag när det gäller skolbarn.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2017, § 132
Yrkanden
Sören Görgård (C) och Örjan Fridner (S): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen ska underteckna skrivelsen
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds och
Örjan Fridners yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Expediering: Akt, Samhällsutvecklingschefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 212

Datum

2017-11-02

Dnr 00248/2017

Försäljning av fastigheten Tå 5:49 i Nybo, Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen säljer fastigheten Tå 5:49 till ägaren till Järvsö-Nybo 1:10 för
en köpeskilling om 10 000 kronor.
2. Kostnaderna för fastighetsbildning erläggs av köparen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Järvsö-Nybo 1:10 har köpt angränsande mark från Järvsö sockens
stora skifteslag. Inom detta område och gränsande till Järvsö-Nybo 1:10 äger
kommunen fastigheten Tå 5:49, om 1296 kvm, som bildades 1974 för
vattentäktsändamål. Fastigheten saknar byggnader och brunnen är igenlagd.
Fastigheten saknar gränser och ser likadan ut som omkringliggande mark
som är ett före detta grustag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2017, § 134
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2017
Begäran om att få köpa fastigheten Tå 5:49, 27 april 2017
Yrkanden
Ingela Gustavsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 213

Datum

2017-11-02

Dnr 00380/2017

Yttrande över remiss från Miljö- och
Energidepartementet av Statens Energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av
vindkraft
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet godkänns med kompletteringen:
Förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och avstyrka vindkraftsparker
ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan, det vill säga påverka
utformningen av parken.
Sammanfattning av ärendet
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att följa upp och
analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid vindkraftetablering har
utvecklats sedan bestämmelsen med kommunal tillstyrkan infördes 2009.
Rekommendationen som framkommer från redovisningsförfattarna är att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § Miljöbalken bör
upphävas. Detta motiveras med att upphävande bäst uppfyller uppdragsmålet
om att tillståndsprocessen skall underlättas och bli mer rättssäker (rättssäker i
betydelsen att rättsregler skall tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt).
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen, utan kommunal tillstyrkan, är
fullgod samt underlättar och gynnar miljökvalitetsmålet ”begränsad
klimatpåverkan” samt målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.
Ljusdals kommun har fått denna redovisning på remiss och har fått möjlighet
att yttra sig i ärendet.
I sitt yttrande föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att
Ljusdals kommun ställer sig negativ till föreslagen förändring i miljöbalken,
och förordar även fortsättningsvis att bestämmelsen 16 kap. 4 § finns kvar
fast med regleringar om hur bestämmelsen skall användas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 213 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00380/2017

Yttrande över remiss från Miljö- och
Energidepartementet av Statens Energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av
vindkraft
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2017, § 135
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 oktober 2017
Remiss från Energidepartementet 5 september 2017
Yrkanden
Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Lars Björkbom (KD) och Markus
Evensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Miljö- och Energidepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 214

Datum

2017-11-02

Dnr 00202/2017

Förslag gällande Ljusdals Ridhus
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin har i en skrivelse uppdragit åt
kommunchefen att:
Utreda ridhusets nuvarande status när det gäller byggnaderna och att göra en
uppskattning av kostnaderna för reparationer och underhåll de kommande
tjugo år.
Utreda vad det skulle kosta att flytta/bygga ett nytt ridhus på en mer lämpad
plats och vad underhåll och drift kommer att kosta.
Fastighetsenheten har tagit hjälp av en konsult som lämnat följande kalkyl:
Förutsättningar för kalkyl:
Att under 2018 uppföra ett ridhus liknande befintligt på liknande plats med
mark passande för ridsport. Konsulten har utgått från platsbesök, kartor samt
originalritningar utförda av CAO och daterade 4 februari 1992.
Hänsyn har tagits till dagens bygg-, energi- och miljöregler samt till de av
ridsportförbundet föreskrivna metoder för att uppföra ridbanor.
Hagar: 40 000 kvm
Ridbanor ute: 2 500 kvm
Parkeringar/körbar yta: 4 500 kvm
Stall: 530 kvm
Hölada: 200 kvm
Omklädning/Servering/Personal 290 kvm
Ridhall: 1 800 kvm
Byggherrekostnad/Projektering med mera
Summa:
(Alla priser är exkl. moms)

Justerandes signatur

4 000 000
1 500 000
2 000 000
8 300 000
1 500 000
6 100 000
10 100 000
8 250 000
41 750 000

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 214 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00202/2017

Förslag gällande Ljusdals Ridhus
Kostnader för tillfartsvägar, markförvärv, VA- och elanslutning ingår inte i
kalkylen då alternativ placering av ny anläggning inte är specificerad.
Kostnadsanalys av underhållsåtgärder Ridhus Ljusdal.
Utvändig målning:
175 000
Målning av fönster foder lister mm:
95 000
Personal/omklädning:
240 000
Hiss:
50 000
Servering/kontor:
195 000
Undertak i stall:
50 000
Avlopp:
150 000
Belysning i ridhall:
360 000
(gäller ny - eventuellt kan befintlig belysning kompletteras)
Ridbana inomhus:
785 000
Sarg runt ridbana inomhus:
200 000
Takåtgärder:
1 950 000
Ridbanor utomhus:
1 500 000
Åtgärder hölada:
200 000
Takfläktar:
50 000
Summa:
6 000 000
(Alla priser är exkl. moms)
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2017, § 142
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 215

Datum

2017-11-02

Dnr 00234/2017

Barnomsorgsplatser i Järvsö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. En förskoleavdelning i Järvsö byggs som ska vara inflyttningsklar hösten
2018.
2. 5 030 810 kronor läggs in i investeringsbudgeten för 2018.
3. Fastighetsenheten ges i uppdrag att omgående detaljprojektera och
upphandla byggprojektet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har sedan tidigare lämnat önskemål om att behovet av
utökade förskolelokaler i Järvsö läggs in i den ekonomiska långtidsplanen.
Som en tillfällig lösning föreslog nämnden att en modulbyggnad skulle hyras
från hösten 2017. Beslut om en tillfällig lösning fattades av nämnden den 9
februari 2017.
Verksamheten är idag i ett läge där efterfrågan på barnomsorgsplatser är
större än vad den kan erbjuda i Järvsö. För att möta behovet bör det byggas
en förskoleavdelning till i kommunens regi i Järvsö. Detta för att det ska
finnas möjlighet att minska barngrupperna till 18 barn per avdelning (för
mindre barngrupper ges statsbidrag). Verksamheten kan då även integrera
förberedelseförskolans barn med Järvsö förskolas barn. Detta gör i sin tur att
det går att "kliva ur" lokalerna i Röda Gården.
Nu hösten 2017 har ingen tillfällig lokal hyrts, istället föreslås att en fast
förskoleavdelning byggs i Järvsö som ska vara inflyttningsklar augusti 2018.
Om det ska vara möjligt att ha lokaler inflyttningsklara i augusti 2018 så
måste projektering och förfrågningsunderlag omgående upprättas.
Investeringen föreslås läggas in i investeringsbudgeten 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 215 forts.

Datum

2017-11-02

Dnr 00234/2017

Barnomsorgsplatser i Järvsö
Följande ekonomiska kalkyl lämnas:
Kalkyl Järvsö förskola till- och ombyggnad Norrgården.
Tillbyggnad, 170 m2: 3 281 000 kronor (19 300 kr/m2).
Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad 1 700 000 kronor
(erfarenhetsbaserad kostnad då två avdelningar precis renoverats på Järvsö
förskola).
Konstnärlig utsmyckning: 1 procent 49 810 kronor.
Total kostnad: 5 030 810 kronor
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2018, § 141
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 oktober 2017
Utbildningsnämndens protokoll 21 september 2017, § 62
Yrkanden
Sören Görgård (C), Markus Evensson (S) och Lars Björkbom (KD): Bifall
till samhällsutvecklingsutskottets förslag med revideringen att förskoleavdelningen ska vara inflyttningsklar hösten 2018 istället för augusti 2018.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 216

Datum

2017-11-02

Dnr 00436/2015

Information om Sustainable Food 2.0
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Närljus VD Stefan Wennerstrand redogör för hur projektet Sustainable Food
2.0 framskrider.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 217

Datum

2017-11-02

Dnr 00255/2017

Information om jaktarrenden på kommunens marker
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Markhandläggare Inger Bengtsson och skoglig förvaltare Anders Dahlstrand
informerar om jaktarrenden på kommunens marker.
Kommunfullmäktige antog 1985 ett reglemente gällande jaktarrenden.
Reglementet reviderades 1992.
Kommunen utarrenderar sina disponibla marker för jakt- och
viltvårdsändamål till jaktvårdsområden eller jaktklubbar inom kommunen.
Utarrendering av älg- och småviltsjakt separeras inte, utan sker till samma
arrendator.
Jaktvårdsområdena respektive jaktklubbarna utarrenderar jaktmarken till
jakt- och viltvårdsintresserade ortsbor som saknar egen jaktmark eller är i
behov av tillskott på mark för att uppfylla villkoren för rätt att utöva jakt.
Kommunen upplåter bara jakträtten, ej rösträtten.
Kommunen utarrenderar cirka 5 000 hektar jaktmark. Markhandläggaren har
beslutsdelegation.
Priset för arrende är marknadsmässigt enligt föredragandena.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om information kan noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 218

Datum

2017-11-02

Dnr 00107/2017

Delegeringsbeslut november 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 120-126 för
kommunledningskontoret. Samtliga beslut finns tillgängliga vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om delgivningen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 219

Datum

2017-11-02

Dnr 00108/2017

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom november
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna notera till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
Ljusdal Energiföretag AB 26 september 2017
Kommunala Pensionärsrådet 26 september 2017
Hälsingerådet 4 oktober 2017
Rådet för funktionshinderfrågor, arbetsutskottet 11 oktober 2017
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera handlingarna till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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