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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-23

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 23 november 2017 kl 08:30-12:00

Beslutande

Ledamöter
Lars Molin (M), Ordförande
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande
Allan Cederborg (M)
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Kennet Hedman (M)
Ingela Gustavsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Markus Evensson (S)
Björn Mårtensson (S) tjg ersättare istället för Örjan Fridner (S)
Kristina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Mikael Olsson (SD)

Övriga deltagande

Kommunchef Nicklas Bremefors
Samhällsutvecklingschef Lasse Norin
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Irene Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-11-30

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Lars Molin
Justerare
Irene Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-23

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Datum för anslags uppsättande

2017-11-30

Datum för anslags nedtagande

2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 220

Datum

2017-11-23

Dnr 00255/2017

Måldag för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigemålen utgör kommunfullmäktiges styrning av respektive nämnd.
Målen är baserade på mål och inriktningar som fastställts i Vision, Strategi
och Långtidsplan. Utifrån fullmäktigemålen fastställer nämnderna egna mål.
Vid dagens sammanträde görs en genomgång och diskussion av
kommunstyrelsens mål 2015-2020. Möjlighet ges till påverkan och exempel
på åtgärder som är genomförda och som är planerade redovisas.
Av 27 antagna fullmäktigemål berörs kommunstyrelsen av 22 mål:
- Antal förvärvsarbetande
- Antal företagsförekomster
- Andel invånare med eftergymnasial utbildning, minst tre år
- Andel invånare med eftergymnasial utbildning, kortare än tre år
- Antalet dubbelturer med buss och tåg till och från Ljusdal
- Företagen och hushållens tillgång till 100 % Mbit/s bredband
- Antalet planlagda industritomter
- Antalet byggklara villatomter
- Antal byggklara tomter för flerfamiljshus
- Andel elever 7-15 år i musikskola
- Betyg av medborgarna på tillgångne till kultur- och fritidsmöjligheter
- Betyg av medborgarna på idrotts- och motionsanläggningar
- Betyg av medborgarna på kulturverksamheten
- Betyg av medborgarna på nöjdheten med kommunens verksamheter
- Utbudet av offentlig service från övriga aktörer
- Betyg av medborgarna på kommunens livsmiljö
- Antal utförda miljömålsåtgärder av det regionala åtgärdsprogrammet
- Betyg av medborgarna på miljöarbetet
- Hektar naturskyddade områden
- Antal genomförda åtgärder i mångfaldsplanen
- Antal genomförda åtgärder i jämställdhetsplanen
- Betyg av medborgarna på möjligheten till inflytande på beslut
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 220 forts.

Datum

2017-11-23

Dnr 00255/2017

Måldag för kommunstyrelsen
Kommunchef Nicklas Bremefors och samhällsutvecklingschef Lasse Norin
informerar i ärendet. Kommunchefen menar att en ny målprocess bör inledas
i början av nästa mandatperiod.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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