PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, Ljusdal08:30 - 11:35

Beslutande:

Lars Molin (M) ordförande
Christer Sjöström (M) tjg ersättare istället för Mia Troedsson (M)
Kennet Hedman (M)
Sören Görgård (C)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Yvonne Oscarsson (V)
Lars Björkbom (KD)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Örjan Fridner (S)
Stina Michelson (S)
Irene Jonsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Johan Wall (SD) tjg ersättare istället för Michael Michaelsen (SD)
Rolf Paulsson (-) tjg ersättare istället för Mikael Olsson (SD)

Övriga deltagande

Tf kommunchef Nicklas Bremefors § 255-266
Samhällsutvecklingschef Lasse Norin, § 267-274
Kommunekolog Niklas Svensson § 270
Planingenjör Fredrik Wallby § 268-269
Planingenjör Simon Höglund § 271
Gata/parkchef Emma Nordebo Snygg § 274
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Kristoffer Hansson (MP)
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Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-11-09
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0014/16
§ 255
Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Ärenden
T f kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
Östernäs: Inget nytt till denna styrelse.
Timmeromlastning: Inget nytt till denna styrelse.
Inköp Gävleborg: Gävle kommuns utredning huruvida man skall vara kvar i Inköp
Gävleborg eller sköta upphandling i egen regi har presenterats. Nu återstår en
politisk hantering av frågan i Gävle kommun.
Bolag och stiftelse: Närljus RFI-process går in i ett skede med tätare kontakter med
intressenter. Inplanerat en information på KS-info i november.
Arbetsmarknadsfrågor: Utredning med förslag på ny arbetsmarknadspolitisk
organisation är ute på remiss till partier och berörda nämnder.
Personalfrågor: Upphandling av rekryteringsföretag klar och företaget träffar
utsedda grupper v 45.
Ekonomi: 2017 blir ett ekonomiskt svårt år. Under nästkommande vecka träffas
förvaltningsledningen för att diskutera hur kommunen ska hamna på en lägre
kostnadsnivå och som påverkar medborgarna så lite som möjligt.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0286/16
§ 256

Riktlinjer styrdokument för Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument antas.

2.

Riktlinjerna gäller vid beslut av upprättade och reviderade styrdokument från och med
den 1 januari 2017.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunens styrdokument.
Styrdokument är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem och fungerar som ett
verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut. Styrdokument upprättas av alla
verksamheter och på olika nivåer inom organisationen. Styrdokument behövs för att
tydliggöra ansvarsfördelning, önskvärd utveckling inom kommunens ansvarsområden,
önskvärda beteenden inom den kommunala verksamheten och önskvärda beteenden hos de
som bor och verkar i kommunen.
Syftet med att fastställa riktlinjer för kommunens styrdokument är att öka genomslaget för
den politiska viljan samt att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utförandet av
myndighetens verksamhet. Syftet är även att få en systematiserad struktur som även visar
styrdokumentens sammanhang och inbördes förhållande. Slutligen är även syftet att reglera
styrdokumentens utformning, formalia och tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 116
Utredningsenhetens skrivelse 4 oktober 2016
Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument 4 oktober 2016
Yrkanden
Markus Evensson (S): Ett system för systematiserat kvalitetsarbete ska införas innan detta
dokument kan antas.
Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0286/16
§ 256 forts.

Riktlinjer styrdokument för Ljusdals kommun
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
Sören Görgårds yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0114/16
§ 257

Utvärdering av beslutsprocess gällande konstgräshall på Älvvallen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utvärderingen av processen gällande beslut om konstgräshall godkänns.

2.

En översyn ska ske av rutiner vid tecknande av avtal, rutiner för framtagande av
kartunderlag samt rutiner för markberedning.

Sammanfattning
Vid en delredovisning av arbetet med konstgräshallen på Älvvallen önskade
kommunstyrelsen en utvärdering av kommunens beslutsprocess inför byggandet
av hallen.
För utvärderingen föreligger inga övriga direktiv om vilka frågor som ska belysas.
I beslutsprocessen har avsteg från, alternativt oklarheter i kommunens rutiner identifierats
enligt följande:
•
•
•
•

Rutin vid tecknande av avtal har ej följts
Beslutad budgetprocess har ej följts
Rutin vid framtagande av kartunderlag för bygglov
Rutin för markberedning

Avsteg från kommunens rutiner vid tecknande av avtal har medfört dubbelupplåtelse av
nyttjanderätt vilket i förlängningen medfört merkostnader för kommunen för att kunna
fullfölja båda avtalen så att parterna ska kunna nyttja sina respektive rättigheter på ett fullgott
sätt.
Avsteg från budgetprocessen har medfört att 9 miljoner kronor avsatts till investeringar utan
sedvanlig budgetberedning med konsekvensbeskrivning och prioritering gentemot andra
behov. Medlen kunde därmed inte tas i anspråk för andra investeringsbehov.
Dessa ovanstående avsteg från kommunens beslutade rutiner har i sin tur satt kommunen i
tidsnöd då man sökt lösningar för att fullfölja de båda avtalen. Tidsplanen har gjort att
tillräcklig tid för projektering saknats samt att markberedningen fick förläggas till den
kallaste årstiden. Den extra markberedningen för att fullfölja de båda avtalen samt att
markberedningen utfördes vintertid medförde merkostnader för kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0114/16
§ 257 forts.

Utvärdering av beslutsprocess gällande konstgräshall på Älvvallen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 117
Utredningsenhetens skrivelse 4 oktober 2016
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0486/13
§ 258

Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Policy för rökfri arbetstid antas.

2.

Policyn gäller från och med 1 december 2016.

3.

Utvärdering ska ske två år efter policyns införande.

4.

Arbetsgivaren ska erbjuda stöd till den som vill sluta röka.

Sammanfattning
Allt fler kommuner och landsting väljer att införa rökfri arbetstid. Policybeslut för rökfri
arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas
gemensamma strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamheter.
Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv
rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete.
Tobakslagen säger även att allmänna offentliga lokaler som ska vara tillgängliga för service
för invånarna ska vara rökfria.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2016, § 176 att återremittera ärendet om rökfri
arbetstid till allmänna utskottet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 121
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 176
Kommunledningskontorets skrivelse 20 maj 2016
Förslag till Policy Rökfri arbetstid
Frågor och svar om rökfri arbetstid
Remissyttranden
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Policyn ska återremitteras.
Markus Evensson (S) och Stina Michelson (S): Allmänna utskottets förslag avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0486/13
§ 258 forts.

Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun
Sören Görgård (C) och Rolf Paulsson (-): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Till beslutet ska tilläggas att en
utvärdering ska ske två år efter policyns införande samt att arbetsgivaren ska erbjuda stöd till
den som vill sluta röka.
Sören Görgård (C): Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande om utvärdering två år efter
införande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer Sören Görgårds m fl yrkande Markus Evenssons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Sören Görgårds m fl yrkande, Nej-röst för Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla
Sören Görgårds m fl yrkande.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), Harald Noréus (L), Jonny Mill (L),
Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Christer Sjöström (M) och Rolf Paulsson (-)
röstar Ja.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S) och
Johan Wall (SD) röstar Nej.
Kristoffer Hansson (MP) avstår från att rösta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att
utvärdering ska ske två år efter policyns införande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0486/13
§ 258 forts.

Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att
arbetsgivaren ska erbjuda stöd till den som vill sluta röka. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S),
Kristoffer Hanssons (MP) och Johan Wall (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0224/14
§ 259

Redovisning av "Rätt till heltid"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Kommunstyrelsens beslut från den 28 maj 2015, § 169 ändras på så sätt att rubriken ”Rätt
till utökad sysselsättning för kommunens anställda” ändras till rubriken ”Rätt till heltid”.

Sammanfattning
Verkställighetsgraden ute i förvaltningarna har varit hög, 95,4 procent. De anställda,
framförallt kvinnor inom omsorgsförvaltningen, som med stöd av kommunstyrelsens beslut
från den 28 maj 2015, § 169 erhållit heltid har uttryckt att de är tacksamma för att möjligheten
nu är garanterad och inte som tidigare enbart begränsad till arbetsgivarens eventuella behov
av arbetskraft i enlighet med 25 a § i lagen om anställningsskydd.
Genom kommunstyrelsens beslut om ”rätt till heltid” ligger Ljusdals kommun steget före när
det gäller att identifiera och försöka motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter.
Bland annat har avtalsrörelsen 2016 resulterat i ett krav från Centrala parter i Kommunals
avtal på ett lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete. Sveriges Kommuner och Landsting har
också i olika sammanhang lyft fram att Sveriges Kommuner och Landsting och dess
medlemmar har ett betydande ansvar för att anställda medarbetare i högre utsträckning ska
arbeta heltid.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 11 oktober 2016, § 120
Personalenhetens skrivelse 3 oktober 2016
Redovisning av kommunstyrelsens beslut om Rätt till heltid 3 oktober 2016
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till personalutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0081/16
§ 260

Redovisning KS konto till förfogande 2016
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 20 oktober 2016 godkänns

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008-05-29 ska redovisning av kontot kommunstyrelsen till
förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Summa kvarstående medel KS till förfogande: 1 488 500 kr
Summa kvarstående medel KS investeringsutrymme:1 635 500 kronor
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2016
Redovisning per 20 oktober 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna redovisningen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0158/16
§ 261

Reglering av KPA:s fordran på Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett ägartillskott på 128 968 kronor för reglerande av den fordran KPA har på Inköp
Gävleborg avseende förmånsbestämd pension lämnas till Inköp Gävleborg.

2.

Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för 2016.

3.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i Inköp Gävleborg
fattar beslut med samma innebörd.

Sammanfattning
Under perioden oktober 2010 till december 2015 har inte avsättningar för den
förmånsbestämda pensionen genomförts till fullo. En utredning har genomförts för att
fastställa skuldens storlek. Skulden uppgår inklusive löneskatt till 1 713 481 kronor under
förutsättning att den regleras under året.
Samordning av reglering av KPAs fordran på Inköp Gävleborg har nu skett enligt
nedanstående.
Nedan följer beräkning för respektive kommun.
Kommun
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn
Älvkarleby

Justerare

Invånare 31/12
2015
26 594
98 877
9 435
36 975
19 027
9 490
5 849
11 469
25 785
9 293
252 794

Andel av KPA:s
Relativ
fordran på Inköp
befolkningsandel
Gävleborg
10,5%
39,1%
3,7%
14,6%
7,5%
3,8%
2,3%
4,5%
10,2%
3,7%
100,0%

Utdragsbestyrkande

180 259
670 205
63 952
250 623
128 968
64 325
39 646
77 739
174 775
62 990
1 713 481
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0158/16
§ 261 forts.

Reglering av KPA:s fordran på Inköp Gävleborg
KPA:s fordran på
Inköp Gävleborg
exkl löneskatt
Löneskatt

1 378 948
334 533

24,26%

KPA:s fordran på
Inköp Gävleborg
inkl löneskatt

1 713 481

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 123
Kommunchefens skrivelse 3 oktober 2016
Skrivelse från Inköp Gävleborg 15 september 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg
Ekonomienheten för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0452/16
§ 262

Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen,
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige antas.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

30

27

27

24

22

KF

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

25

30

27

18

12
19*

KS

2
2
12

2

4
27**

30

7
1*

24

10

5

23**

14**
30

* Budget
** Information

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

§ 263

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Ärendet
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 139-146 från KLK .
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

§ 264

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.

Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•
•

AB Ljusdalshem 28 september 2016
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund 1 juni 2016
Rådet för funktionshinderfrågor 20 september 2016
Ljusdal Energikoncern 2016-09-19
Hälsingerådet 2019-08-17
AB Ljusdalshem 2016-08-31

Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0444/16
§ 265

Avsägelse från Klas Eliasson (M) som ledamot och ordförande i Olof
Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond
Kommunstyrelsen beslutar
1. Klas Eliasson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i
Olov Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond.
2. Fyllnadsval sker senare.
Sammanfattning
Klas Eliasson (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i
Olov Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Klas Eliasson
Olov Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0445/16
§ 266

Avsägelse från Yvonne Eliasson (M) som ersättare i Olof Eriksson i
Rångstra Gåvomedelsfond
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yvonne Eliasson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Olov Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond.
2. Fyllnadsval sker senare.
Sammanfattning
Yvonne Eliasson (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Olov Erikssons
i Rångstra Gåvomedelsfond.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Yvonne Eliasson
Olov Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0356/15
§ 267

Förfrågan från Järvsö storskifteslag om kommunen vill förvärva mark på
Kramsta hällar i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att förhandla med Järvsö storskifteslag om pris,
eller bytesmark, för köp av mark på Kramsta Hällar och återkomma till
kommunstyrelsen för beslut om förvärv

Sammanfattning
Järvsö socken stora skifteslag har erbjudit Ljusdals kommun att förvärva eller byta till sig
mark på Kramsta hällar, Kramsta S:4. Området om cirka 10 hektar ligger ganska centralt och
är avverkat under vintern 2014-2015. Styrelsen har från årsmötet 2015 fått i uppgift att
försöka få till en markförsäljning med mål att få fler fastboende. Ljusdals kommun har idag
detaljplanelagd mark, Freskapelles, vid Bergvägen, som ska exploateras i kommunal regi och
som ligger mer centralt. Projektering för väg samt VA ska ske inom den närmaste tiden.
Kramsta hällar kräver detaljplaneläggning innan det går att börja bygga. Tanken med
fastboende är inte möjlig att genomföra utan det är de som äger fastigheterna som avgör hur
de används. Utifrån ovanstående bedöms inte ett köp eller byte vara aktuellt.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 juni 2016, § 120 att kommunen inte köper eller byter
till sig marken från Järvsö sockens storskifteslag vid Kramsta Hällar.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2016, § 189 att återremittera ärendet till
samhällsutvecklingsutskottet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016, § 153
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 189
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 juni 2016, § 120
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2016
Skrivelse från Järvsö Storskifteslag 26 augusti 2015
Yrkanden
Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S): Kommunchefen får i uppdrag att förhandla med
Järvsö storskifteslag om pris, eller bytesmark, för köp av mark på Kramsta Hällar och
återkomma till kommunstyrelsen för beslut om förvärv.
Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0356/15
§ 267 forts.

Förfrågan från Järvsö storskifteslag om kommunen vill förvärva mark på
Kramsta hällar i Järvsö
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Sören Görgårds m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Sören Görgårds m fl yrkande och Nej-röst för bifall till Jonny Mills
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören Görgårds m fl
yrkande.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V),
Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S),
Kristoffer Hansson (MP), Peter Engdahl (S) och Johan Wall (SD) röstar Ja.
Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Christer Sjöström (M) och Rolf Paulsson (-) röstar Nej.
Reservationer
Jonny Mill (LB)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0342/14
§ 268

Antagande av detaljplan för Åkern 6:1 med flera "Utvidgning av
industriområdet Åkerslund"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplan för Åkern 6:1 med flera ”Utvidgning av industriområdet Åkerslund” antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslutade den 14 oktober 2014, § 167 att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Åkern 6:1 med flera.
Under 2016 var det upprättade planförslaget föremål för samråd under maj/juni och
granskning under augusti.
Industrimarken vid Åkerslundsvägen planlades 1988. Fastigheterna som bildats har därefter
fått nyttjanderätt för marken öster om det planlagda industriområdet. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att dessa ytor skall planläggas för industri, tillsammans med mark norrut,
för att på så sätt fastställa området som enbart industri och arbetsplatsområde.
Planförslaget innebär att en utvidgning av industriområdet i Åkern kan ske så att befintliga
industrifastigheter kan utökas och att en ny kan tillskapas, samt att den tidigare bostadsfastigheten Åkern 6:3 kan fastställas som arbetsplatsområde. Planförslaget innebär även att ett
skyddsområde runt industriområdet gentemot bostäderna vid Bjuråkersvägen i söder och
Sjöboån i norr kommer till stånd.
Därtill innebär planförslaget att angränsande del av Åkerslundsvägen fastställs som
industrigata med vändplan för tung trafik strax innan Sjöboån samt att gång/cykelväg till
Åkerslunds återvinningscentral kan förlängas i riktning mot Kaven.
Strandskyddet berörs i och med att delar av planområdet ligger närmare Sjöboån än 100
meter. Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmark och allmän
platsmark industrigata, område för gång/cykel samt väg.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 174
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 5 oktober 2016
Antagandehandlingar 5 oktober 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0342/14
§ 268 forts.

Antagande av detaljplan för Åkern 6:1 med flera "Utvidgning av
industriområdet Åkerslund"
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0102/16
§ 269

Antagande av detaljplan för Öje 8:42 med flera
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplan för Öje 8:42 med flera antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsutskott gav den 15 mars 2016, § 49 samhällsutvecklingsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för Öje 8:42 efter fastighetsägarens ansökan. Planen var
föremål för samråd under juni/juli 2016 och granskning under augusti/september 2016.
Planens syfte är att pröva en ny markanvändning och en utökad byggrätt för fastigheten Öje
8:42 (Hemvärnsgården). Planen syftar även till att uppnå en bättre anpassad trafikmiljö i
området samt till att öka tydligheten i planförhållandena rörande plangränser, markanvändning och byggrätter i området. Planområdet är beläget vid Öjebergets södra sluttning, i
Järvsö tätorts västra del.
Planen innebär att Öje 8:42 får bebyggas med fyra våningar och att 25 procent av
fastighetsarean får bebyggas, vilket innebär cirka 750 kvm. Markanvändningen blir centrum
och skidnedfart vilket innebär kombinationer av handel och service. Skidnedfart innebär att
skidnedfart blir möjlig med hänsyn till planerna på en ny skidbacke ner till Doktorsdammen.
Befintliga bostäder planläggs som bostäder och får en något ökad byggrätt på 25 procent av
fastighetsarean. Högsta våningsantal blir två. Del av befintlig skidanläggning planläggs som
skidanläggning och område för liftar och liftstationer. Skidområdet nås via en gångfartsgata
(befintlig gång- och cykelväg). Gatan Anders-Persvägen avslutas med en vändplan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 175
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2016
Antagandehandlingar 5 oktober 2016
Yrkanden
Sören Görgård (C), Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande

25

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0097/16
§ 270

Remissyttrande gällande Biosfär Voxnadalen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun ställer sig positiv till den ansökan som utformats av Ovanåkers
kommun för Biosfär Voxnadalen.

2.

Ljusdals kommun ställer sig bakom ansökan om att Voxnadalen blir ett biosfärsområde
och att Ljusdals kommun är en del av detta samt att kommunen medverkar som en part i
ansökan.

3.

Ljusdals kommun bidrar med 100 000 kronor per år för finansiering av administrationen
av biosfärsområdet med start år 2017.

4.

För 2017 tas pengar ur kommunstyrelsens konto till förfogande och från 2018 tas
finansieringen med i kommunens budgetprocess.

Sammanfattning
Ovanåkers kommun har tagit fram en ansökan om att Voxnadalen ska bli ett biosfärsområde.
Ansökan sker hos UNESCO. Området utgörs av områden i Voxnans avrinningsområde och
berör främst Ovanåkers samt Ljusdals kommuner (cirka 90 procent) men också till viss del
Bollnäs, Rättviks samt Härjedalens kommun.
Området utgörs av kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden. Totala ytan är
397 027 hektar. Exempel på objekt som utgörs av kärnområden i Ljusdals kommun är Hamra
nationalpark och naturreservaten Voxnan, Garpkölen, Storkvarnberget, Gryssjömyran,
Näverheden, Börningsberget, Grönhammaren och Skrebbmyran. Området berör också
samhällena Los, Hamra, Tandsjöborg, Fågelsjö, Rullbo och mellanliggande områden.
Ljusdals kommun erbjuds i och med remissen också två platser i biosfär Vonandalens styrelse
(en tjänsteman och en politiker) och därmed bli medsökande. Detta behandlades i allmänna
utskottet den 11 oktober 2016, § 122.
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att ett utnämnande av Voxnandalen till ett
Biosfärsområde är mycket positivt för Voxnandalen och de kommuner som har koppling till
området. Bedömningen är att utnämningen kommer att ha stor betydelse för finansieringen av
hållbarhetsprojekt, marknadsföring av kommunerna i olika sammanhang, med mera.
Ljusdals kommun bör därför ställa sig bakom ansökan och aktivt medverka i denna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0097/16
§ 270 forts.

Remissyttrande gällande Biosfär Voxnadalen
Finansiering av administrationen av biosfärsområdet om 100 000 kronor per år bör läggas in i
kommunens budgetprocess.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 180
Samhällsutvecklingsförvaltningens skriver 3 oktober 2016
Remiss Biosfär Voxnadalen 14 september 2016

Yrkanden
Markus Evensson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Biosfär Voxnadalen
Ekonomienheten för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0367/13
§ 271

Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker inte ärendet i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §.

Sammanfattning
NV Nordisk Vindkraft AB (som övertagit ansökan från E.ON Wind Sweden AB) ansöker om
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att på fastigheterna Hedsjö S:2, Hedsjö 6:5 samt Hedsjö
9:1 i Ljusdals kommun uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 13
vindkraftverk med en maximal höjd av 240 meter med tillhörande fundament, hårdgjorda
ytor, vägar och internt elnät inklusive kopplings- och transformatorstationer.
Miljöprövningsdelegationen i länsstyrelsen Dalarnas län prövar ansökan och beslutar om
tillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt kommunens yttrande samt ett
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående tillstyrkan av ansökan. Enligt
nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om
kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det (det så kallade kommunala
vetot).
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin bedömning att större delen av det ansökta
området har bedömts som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i kommunens vindkraftsplan.
Området överensstämmer även till stor del med det utpekade riksintresset för vindkraft.
Ansökan är utformad som en boxmodell som utgår från fri placering av verken inom
ansökningsområdet. Sökanden har i en exempellayout redovisat var verken troligtvis kommer
att placeras inom ansökningsområdet. Av de totalt 13 verken har ett verk (cirka 8 procent)
redovisats utanför det område som utpekats i vindkraftsplanen.
Landskapsbilden kommer att påverkas bland annat sett från byarna Stugutjärn, Riset och
Naggen. Dessa konsekvenser var kända vid antagandet av vindkraftsplanen. Jämfört med
tidigare ansökan bedöms dock den visuella effekten bli minde påtaglig då antalet verk har
minskats från 46 till 13, samt att avståndet till bebyggelse har ökats.
Beräknade bullernivåer och skuggor överstiger inte gällande riktvärden vid någon bostad.
Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende. Överstiger verkens höjd 150
meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt blinkande ljus i parkens ytterkant.
(40-60 blinkningar/minut). Radarstyrd hinderbelysning vore därför att föredra.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0367/13
§ 271 forts.

Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun
Det planerade området angränsar till Tillamstjärnens naturreservat. Sökanden har åtagit sig en
bufferzon på 250 meter från reservatet. Ökade bullernivåer kan medföra negativa
konsekvenser för besökande i naturreservatet. Konsekvensen var känd vid antagandet av
vindkraftsplanen.
Trots att vindkraftsparken kommer att medföra vissa negativa konsekvenser för boende i
bland annat Stugutjärn, Riset och Naggen, överensstämmer ansökan med kommunens tidigare
ställningstaganden framställda i vindkraftsplanen såtillvida att ansökan bör tillstyrkas.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 17 maj 2016, § 88 att återremittera ärendet för att
det tematiska tillägget ska inväntas.
Eftersom det tillägg som upphandlats inte lever upp till förväntningarna och bolaget gärna vill
ha ett beslut tas nu ärendet upp igen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker ärendet i enlighet
med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 177
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 88
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016
Remiss 15 april 2016
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och Peter Engdahl (S) meddelar
att de inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Jonny Mill (LB), Harald Noréus (L) och Lars Björkbom (KD): Bifall till
samhällutvecklingsutskottets förslag att inte tillstyrka ärendet i enlighet med Miljöbalken 16
kapitlet 4 §.
Sören Görgård (C) och Yvonne Oscarsson (V): Ljusdals kommun tillstyrker ärendet i enlighet
med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla Jonny Mills m fl yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0367/13
§ 271

Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Jonny Mills m fl yrkande och Nej-röst till bifall till Sören Görgårds m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Jonny Mills m fl
yrkande.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Lars Björkbom
(KD), Christer Sjöström (M), Rolf Paulsson (-) och Johan Wall (SD) röstar Ja.
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V) och Kristoffer Hansson (MP) röstar Nej.
Reservation
Sören Görgård (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0039/16
§ 272

Information om miljöenhetens resursbrist för genomförande av
nämndens tillsyns- och kontrollarbete
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en plan för hur
rekrytering ska genomföras.

Sammanfattning

Under de senaste åren har miljöenheten haft en mycket stor personalomsättning, vilket
slutligen har resulterat i att myndighetsnämnden inte kommer att kunna uppfylla sin
kontrollskyldighet av livsmedelsanläggningar under 2016 och 2017. Det finns även en
överhängande stor risk att tillsynen inom miljöbalkens område blir allvarligt eftersatt
under motsvarande tid.
Fram till den sista augusti har miljöenheten genomfört 394 timmar av de 855 timmar som
är planerade för offentlig kontroll och efter den 1 september kommer miljöenheten enbart
att ha 150 timmar tillgängliga för offentlig kontroll. Det innebär att miljöenheten inte har
tillräckligt med personalresurser för att myndighetsnämnden ska kunna genomföra sitt
kontrolluppdrag inom livsmedelområdet. Konsekvenserna av utebliven kontroll blir till
exempel att konsumenterna inte kan garanteras säkra livsmedel men också en
konkurrensfördel för de livsmedelsföretagare som inte registreras och därmed inte heller
betalar en årlig avgift.
Inom miljöbalkens tillsynsområde blir konsekvenserna till viss del desamma, som att det
uppstår konkurrensfördelar för företag men också att risker för att ohälsa för människor
uppstår och att skador på allmänna intressen så som mark och vattenområden
uppkommer.
Det är viktigt att komma ihåg att miljöenheten är den enhet som har mest kontakt med
kommunens företagare. En stor omsättning av personal och brist på resurser påverkar
även företagens verksamheter bland annat genom att de återkommande träffar nya
inspektörer och att det kan brista i uppföljningen, återkoppling och kunskapsöverföring.
På grund av den underbemanning som råder inom livsmedelområdet har miljöenheten valt
att prioritera handläggning av nyregistrerade livsmedelverksamheter och klagomål och i
mån av tid, kontroller av butiker. Däremot kommer ingen kontroll att ske av skolor,
förskolor och restauranger. Konsekvenserna för nästkommande år bedöms som ännu
större då endast 250 timmar av 920 timmar för planerad kontroll kommer att finns
tillgängliga.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0039/16
§ 272 forts.

Information om miljöenhetens resursbrist för genomförande av
nämndens tillsyns- och kontrollarbete
Miljöenheten kommer att under hösten och vintern rekrytera två miljöinspektörer och
en livsmedelsinspektör. Förhoppningsvis kommer dessa tjänster bemannas med
erfarna inspektörer.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 183
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 september 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Informationen noteras till protokollet. Kommunchefen får i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med en plan för hur rekrytering ska genomföras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande

32

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0197/16
§ 273

Medborgarförslag om lekplats för hundar på Östernäs. Svar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att skapa en lekplats för
hundar på Östernäs.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 103 att delegera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen skriver
att ”rastgårdar av den här typen är svåra att sköta på grund av de hundägare som glömmer att
plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset blir då så pass obehagligt att det blir en
arbetsmiljöfråga. Enheten är därför emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift.
För de hundägare som är i behov av att rasta hunden utan koppel finns idag minst en
fungerande förening i Ljusdal (brukshundsklubben) där man som medlem på en inhägnad yta
kan släppa lös sin hund. Finns det behov av fler sådana ytor vore en lösning att starta fler
föreningar där medlemmarna ansvarar för skötseln och därmed blir extra noga med att plocka
upp efter hundarna”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att gata- och parkenheten, i sitt
yttrande över förslaget, säger att rastgårdar av den typ som avses i medborgarförslaget är
svåra att sköta bland annat beroende på att hundägare kan glömma att plocka upp efter sina
hundar. Redan idag ställs stora krav på gata- och parkenheten, vilka kommer att öka i och
med utbyggnaden av Östernäs. Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016, § 165
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 20 april 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 103
Medborgarförslag 11 april 2016
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0197/16
§ 273 forts.

Medborgarförslag om lekplats för hundar på Östernäs. Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0410/16
§ 274

Information om planerade och önskade gång- och cykelvägar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg har gjort en sammanställning över planerade eller
önskade åtgärder när det gäller behov av gång- och cykelvägar.
1

Norrkämstavägen. Här behövs en förlängning av gång- och cykelvägen fram till
Norrkämstaleden. Vägen ska kunna rymma både bilar och cyklar med en skiljelinje och
pollare. Åtgärden är planerad hösten/vintern 2016. Beräknad kostnad: 170 000 kronor

2

Förlängning av gång- och cykelvägen mellan Norrkämstavägen och Norra Gränsgatan.
Kan bli aktuellt som vinterjobb 2016. Beräknad kostnad: 150 000 kronor

3

Peges upplever att det är ett problem med de cyklister som kör över deras parkering.
Detta är en länk som behövs för cyklisterna ut på Norrkämstaleden. Här finns ingen
fortsättning på gång- och cykelväg norrut. Beräknad kostnad: 30 000 kronor

4

Doktorsgatan. En länk som binder samman gång- och cykelväg på Ringvägen med
Källbackaområdet. Medfinansiering har sökts hos Trafikverket men ännu inte beviljats.
Beräknad kostnad: 1 100 000 kronor

5

Verkstadsskolevägen. Många rör sig längs vägen men trottoaren behöver breddas för
att rymma cyklister. En marklösenfråga. Beräknad kostnad: 500 000 kronor

6

Kläppavägen. Åtgärden planeras delvis hösten 2016 mellan Tjock-Anders och nya
cirkulationen. Beräknad kostnad: 2 300 000 kronor

7

Hybovägen. Här finns detaljplan klar för att skapa gång- och cykelväg men det är
trångt och kräver en hel del ekonomiska resurser för att få till en bra lösning.
Beräknad kostnad: ?? 3 000 000 kronor ??

8

Smedsgatan. I samband med att en planfri passage under järnvägen byggs ska även gångoch cykelväg byggas. Beräknad kostnad: ??

9

Sjulhamregatan. En saknad länk mellan Östernäs och Kyrksjönäsvägen/
Smedsgatan. Beräknad kostnad: 300 000 kronor

10 Kyrksjövägen används idag av en del ungdomar som ska till Älvvallen och inte vill ta
omvägen över Östernäs. En gång- och cykelväg behövs längs vägen då den trafikeras av
tung trafik. Beräknad kostnad: 1 200 000 kronor
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-11-03
Diarienummer

KS 0410/16
§ 274 forts.

Information om planerade och önskade gång- och cykelvägar
11 Bjuråkersvägen. Det saknas gång- och cykelväg närmast N Järnvägsgatan.
Beräknad kostnad: 300 000 kronor
12 Borrvägen. Någon form av gång- och cykelväg skulle behövas längs Borrvägen eller
parallellt med vägen. Beräknad kostnad: 400 000- 1 500 000 kronor beroende på val
av sträckning.
13 Gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö. Beräknad kostnad: ?? kronor
14 Många gång- och cykelvägar i Ämbarboområdet behöver rustas upp då kvaliteten är
dålig på beläggningen. Beräknad kostnad: 800 000 kronor
15 Öjevägen stängs och släpper endast förbi cyklister och fotgängare. 2016
Beräknad kostnad: 150 000 kronor
16 En förbindelse mellan järnvägsstationen och Järvsöbacken/Järvzoo/Cykelpark behövs
och starten skulle kunna byggas i parken längs järnvägen. Beräknad kostnad: 200 000
kronor

Till dessa objekt kan även läggas Molinsgatan, södra delen som just nu pågår, Bjuråkersvägen
mitten delen som just avslutats. Båda med medfinansiering av Trafikverket.
Total kostnad för nu planerade åtgärder uppgår till:

10 570 000 – 15 000 000 kronor

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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