Sida
1(41)

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 30 november 2017 kl 08:30-14:20

Beslutande

Ledamöter
Sören Görgård (C), ordförande § 221-229, 231-243
Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande jäv § 235, ordf § 230
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M)
Allan Cederborg (M)
Kennet Hedman (M) § 221-236
Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Björkbom (KD) § 221-242
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Örjan Fridner (S)
Stina Bolin (S) jäv § 235
Iréne Jonsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Johan Wall (SD) tjg ersättare istället för Michael Michaelsen (SD)
Mikael Olsson (SD) § 221-236
Rolf Paulsson (-) tjg ersättare § 235, 237-243

Övriga deltagande

Museichef Owe Norberg, § 229
Utvecklingschef Rolf Berg § 231-233
Arkitekt Hanna Gäfvert § 232
Verksamhetschef Charlotta Netsman § 243
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Peter Engdahl

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-12-05

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Sören Görgård/Markus Evensson (§230)
Justerare
Peter Engdahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 221-243

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-30

Datum för anslags uppsättande

2017-12-06

Datum för anslags nedtagande

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 221

Dnr 00017/2017

Information gällande Ljusdals Energis fastighet på
Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har begärt att kommunstyrelsen ska få en ytterligare
information gällande Ljusdal Energis fastighet på Östernäs.
Ordföranden frågar om ärendet kan tas som upp som ett extra ärende på
dagordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande Sören Görgård (C) meddelar att ordförande och tf VD med kort
varsel har bjudits in för att närvara vid sammanträdet. De har dock meddelat
att de inte har möjlighet att delta på grund av andra åtaganden. Informationsmaterial har dock skickats till kommunstyrelsen.
Sören Görgård informerar i ärendet:
•

Beslut om invändig budget 2017-07-28, § 2. Styrelsen visades och
informerades om den nya lokalen Björkhamre. Styrelsen beslutade
om en budget på 16,1 miljoner kronor.

• Efter styrelsemöte
 Rivning invändigt startar
 Beslut om provtagning på stomme när träet blir frilagt.
•






Justerandes signatur

Information till ordförande
8 november telefon om indikationer på byggnaden
9 november möte om indikationer på byggnaden
9 november beslut om extra styrelsemöte
14 november extra styrelsemöte som fortsätter 15 november
15 november information på ägarsamråd

Utdragsbestyrkande

Sida
5(41)

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 221 forts.

Dnr 00017/2017

Information gällande Ljusdals Energis fastighet på
Östernäs
• Anticimex utlåtande
 Iakttagelser/mätningar invändigt
På entréplan har väggar och tak öppnats upp och på övre plan har
golv och väggar öppnats upp och isolering tagits bort. Fuktfläckar
kan ses på stomkonstruktionen och intilliggande material.
Materialprover har tagits på 15 misstänkta ställen. Av de 15 prover
som tagits visar 14 på mikrobiella skador. Jämför man provtagningen
som gjordes inledningsvis under maj månad så gjordes hål där skadat
material misstänktes finnas. Vid senaste provtagningen kunde man se
vart fukt runnit och färgförändringar på materialet. De flesta proverna
har tagits där man kan se att fukt runnit eller en färgförändring men
vid några kan man inte se några synliga skador.
•

Utvärdering av mätning, iakttagelser samt gjorda analyser
Konstruktionsvirket är mikrobiellt skadat. Mikrobiellt skadat material
rekommenderas att det byts ut. Vatten eller fukt utifrån som trängt in
i konstruktionen har skadat materialet.

•

Om bolaget bara varit "normal försiktiga"- bolaget hade flyttat in
personalen i ett skadat hus.

•

Hade man sett skadan på stommen vid en besiktning före köp?
Troligtvis inte, man tar inte sådana här prover då.

• Åtgärder
 Byta ut skadade delar
 Kapsla- tveksamt. Här råder delade meningar hos experter om det
går.
 Riva (ca 11-25 miljoner kronor för en markbit)
•

Justerandes signatur

Styrelsemöte 15 november och 17 november
Styrelsen beslutade att utöka budgeten för projektet på Björkhamre
med 8 500 000 kronor. Styrelseledamoten Gunnar Eriksson (S)
reserverar sig mot beslutet med motivering att kommunstyrelsen bör
fatta beslut i frågan.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 221 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00017/2017

Information gällande Ljusdals Energis fastighet på
Östernäs
• Vad händer nu?
 Arbetet kommer att ske med ställning och under väderskydd
(inkluderat i budget).
 Takstolarna kontrolleras av Anticimex för att avgöra deras status (ev
byte inkluderat i budget).
 Beräknad inflyttning i september 2018
Kommunstyrelsen diskuterar den uppkomna situationen.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 222

Dnr 00005/2017

Information från kommunchefen november 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
•

•
•
•
•
•

Demokratiberedningens förslag till ny organisation: På remiss till
nämnderna. Remissyttrande från nämnderna i januari. Förvaltningen
arbetar fram slutligt förslag. För beslut till kommunstyrelsen i mars
2018.
Personal: SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) utbildning pågår för
alla chefer. Ny delegering av arbetsmiljöansvar kommer till
kommunstyrelsen i början av 2018.
X-stream: Länsövergripande krisledningsövning 6 december.
Destination Järvsö: Arbete med hållbarhetscertifiering (GSTC)
påbörjad.
Varumärket Hälsingland: Samarbete mellan Hälsingekommunerna
och Destination Järvsö.
Inköp Gävleborg: Förhandlingar kommer genomföras med Gävle.
Kommuncheferna har fått i uppdrag att utreda hur samverkan skall
ske i inköpsfrågor framöver.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 november 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 223

Datum

2017-11-30

Dnr 00499/2017

Mellankommunal samverkan i Gävleborg, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om det arbete som pågår inom
Hälsingerådet och Gästrikerådet gällande mellankommunal samverkan i
Gävleborg. Diskussioner pågår kring behovet av ett samverkansorgan. En
identifiering görs över vilka frågor en mer formaliserad samverkan ska
arbeta med, samt vilken form som kan vara ändamålsenlig.
Vid en gemensam workshop den 22 september gav de två råden
samordnaren för Hälsingerådet och sekreteraren för Gästrikerådet i uppdrag
att genomföra en fördjupad utredning gällande uppdrag, innehåll och form,
inklusive ekonomiska konsekvenser för en framtida samverkansplattform,
med fokus på kommunförbund/kommunförening respektive
kommunalförbund. Uppdraget ska redovisas på kommande möte 9 februari.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 224

Datum

2017-11-30

Dnr 00001/2017

Tilläggsbudget 2018 och ELP 2019-2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Utbildningsnämndens budget utökas med 441 000 kronor för 2018,
732 000 kronor för 2019 och 733 000 kronor för 2020.
2. Omsorgsnämndens budget utökas med 38 000 kronor för 2018, 38 000
kronor för 2019 och 38 000 kronor för 2020.
Sammanfattning av ärendet
I regeringens budgetproposition för 2018 tillförs kommunsektorn riktade
stadsbidrag för bland annat reformer inom utbildning och social omsorg.
Budgetberedningen föreslår därför att utbildningsnämnden respektive
omsorgsnämnden tilldelas medel för att verkställa regeringens intentioner
under 2018, 2019 och 2020.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 114
Ekonomichefens skrivelse 20 oktober 2017
Yrkanden
Allan Cederborg (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 225

Datum

2017-11-30

Dnr 00004/2017

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2017-11-16 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv göras varje gång
medel har tilldelats ur kontot.
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens konto till förfogande:
87 800 kronor.
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme:
525 000 kronor
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens utvecklingsreserv:
3 514 000 kronor.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 226

Datum

2017-11-30

Dnr 00428/2017

Revidering av kommunstyrelsens sammanträdesdagar
2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens sammanträde 28 mars 2018 flyttas till 5 april 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde 28 mars krockar med omsorgsnämndens
sammanträde.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens
sammanträde flyttas till den 5 april 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sammanträdeskalender

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 227

Datum

2017-11-30

Dnr 00244/2017

Begäran från omsorgsnämnden om projektmedel för
konsultstöd och workshops gällande nytt
omsorgsboende i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1. 300 000 kronor anslås till omsorgsnämnden till projektmedel för nytt
äldreboende.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har beslutat att genomföra en förstudie gällande nytt vårdoch omsorgsboende. För att genomföra detta har nämnden vänt sig till
kommunstyrelsen med en ansökan om projektmedel om 300 000 kronor.
Kommunchefen skriver i sin skrivelse att han finner det positivt att
omsorgsnämnden utreder och analyserar behovet av nytt äldreboende. Ett
nytt äldreboende som både täcker behovet av fler platser men som också är
effektivt och med ny teknik klarar de ekonomiska förutsättningarna. Genom
att anslå projektmedel enligt omsorgsnämndens ansökan stödjer
kommunstyrelsen detta arbete.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 120
Kommunchefens skrivelse 31 oktober 2017
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2017, § 47
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP),
Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C) och Stina Bolin (S): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Jonny Mill (LB): Förslaget avslås.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 227 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00244/2017

Begäran från omsorgsnämnden om projektmedel för
konsultstöd och workshops gällande nytt
omsorgsboende i Ljusdal
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 300 000 kronor
anslås till omsorgsnämnden till projektmedel för nytt äldreboende.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att medel tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 228

Datum

2017-11-30

Dnr 00375/2017

Ansökan från Ljusdalsbygdens museum om att få ta
del av nettobehållningen från försäljningen av Hans
Ers-gården
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till Ljusdalsbygdens museum utbetalas 764 535 kronor vilket utgör
nettobehållningen av den tidigare genomförda försäljningen av
Hans-Ersgården.
2. Medel anvisas ur balansräkningens skuldpost (764 535 kronor) till
Ljusdalsbygdens museum.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun fick Hans-Ersgården i gåva år 1960. 2009 fick kommunen
tillåtelse av Kammarkollegiet att sälja fastigheten med hänvisning till att
”köpeskillingen ska användas till konstnärliga och kulturella strävanden vid
Ljusdalsbygdens museum.” Sedan år 2009 finns nettobehållningen av
försäljningen i kommunens balansräkning som en skuld till Ljusdalsbygdens
museum. Ljusdalsbygdens museum anhåller nu i skrivelse att få
nettobehållningen av försäljningen av Hans-Ersgården utbetald.
Utifrån Ljusdalsbygdens museums flytt till nya lokaler och uppbyggnaden av
densamma finner kommunchefen att kommunen bör se positivt på begäran
om utbetalning. Utbetalningen medför ingen kostnad för kommunen då den
finns bokförd som en skuld till Ljusdalsbygdens museum.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 112
Kommunchefens skrivelse 20 september 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Museet, Ekonomienheten
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 229

Dnr 00255/2017

Information från Ljusdalsbygdens museum
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Museichef Owe Norberg informerar om Ljusdalsbygdens museum:
Historik
•
•
•

Museet har varit trångbott sedan 1980-talet. De publika ytorna har
minskat successivt. Idag är de ca 1/3 av de ursprungliga ytorna.
År 2000 lämnades en motion om utredning av muséet in.
Kommunfullmäktige beslutade att utreda museets lokalbehov.
Utredningen var klar 2005. Museistiftelsens två fastigheter köptes av
kommunen för restvärdet 425 000 kronor. Sedan dess är museet
hyresgäster. Ett ramavtal rörande museets inriktning skrevs 2008
med prioritering på barn, ungdomar och integration.

Dagsläge
•

Utredda investeringsbehov
 Tak
 Utrymningsvägar
 Funktionshinderanpassning (dispens 2016)
 Energisanering (beräknat 2008 till 5,2 miljoner kronor exklusive
moms).

• Tillkommer omgående
 Sanering av markradon (x10 gränsvärdet)
 Lagenliga personalutrymmen
 Inga utökade ytor och svårt att utveckla verksamheten. Krympande
publika ytor omöjliggör utveckling. Magasin på flera adresser
försvårar samlingsförvaltningen.
Stiftelsen har köpt andel i mejeriet

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 229 forts.

Dnr 00255/2017

Information från Ljusdalsbygdens museum
• Bolagsstruktur- delägare i ägarbolaget
 Museet har hela markplan samt del i källaren
•

Tillgängligt

•

Lämpliga personalutrymmen

•

Modernt vatten och avlopp, el och ventilation

•

Vissa samordningsvinster med friskolan.

•

En förutsättning har varit driftskostnader i samma storleksordning
som nuvarande.

•

Tidplan

 Under 2018 påbörjas flytten av reception, forskarsal,
personalutrymmen, utställningsverksamheten m m. Under 2018-2019
flyttas magasinutrymmena.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 230

Datum

2017-11-30

Dnr 00383/2017

Remiss från Trafikverket gällande förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/32405
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun ställer sig bakom Region Gävleborgs yttrande gällande
nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029. Förslaget är utsänt på remiss till bland andra Ljusdals kommun
till och med 30 november 2017. Region Gävleborg har en ambition att lämna
ett yttrande gällande förslaget som länets kommuner ställer sig bakom, och
genom detta även avstår från att lämna egna yttranden. Kommunerna har
gjort inspel till regionen, och ett preliminärt förslag till yttrande har nu
presenterats.
Den nationella planen för transportsystemet omfattar i huvudsak
investeringar och underhåll inom statlig järnväg, europavägar, flyg och
sjöfart.
Trafikverket har presenterat ett förslag där Ljusdals kommun har möjlighet
att lämna yttrande senast 30 november. Trafikverket Region Mitt anordnade
under februari 2017 en hearing där inspel kunde göras inför framtagandet av
planförslaget. Region Gävleborg har uttryckt en önskan om att få lämna ett
yttrande som skall gälla gemensamt för regionen och länets kommuner.
Ljusdals kommun har därför tillsammans med kommunerna Bollnäs
Ovanåker och Ockelbo gjort ett inspel om framförallt åtgärder på Norra
Stambanan som skall ingå i regionens yttrande, vilket är ett krav för att
kommunerna inte skall lämna egna remissyttranden.
Region Gävleborg har nu presenterat ett förslag som kan anses tillgodose
dessa krav.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 oktober 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 230 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00383/2017

Remiss från Trafikverket gällande förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/32405
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 231

Datum

2017-11-30

Dnr 00541/2016

Yttrande över Regional Infrastrukturplan
(Länstransportplan) för Gävleborgs län 2018-2029.
Godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget till yttrande godkänns i efterhand.
Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har upprättat förslag till Länstransportplan för Gävleborgs
län för perioden 2018-2029. Länstransportplanen omfattar statligt
finansierade investeringar i infrastruktur med undantag för stamvägnätet
(främst europavägar) och järnväg. Planförslaget baseras på nu gällande
Länstransportplan, ett antal förordningar, Regeringens direktiv samt ett antal
regionala dokument. Länets kommuner har gjort så kallade inspel med
redovisning av de åtgärder man vill ska ingå i planen.
Förslaget är sänt på remiss till och med 17 november. Materialet har
kompletterats i efterhand, och en uppdaterad version är daterad 19 oktober
2017. Region Gävleborg anordnade den 26 oktober en remisskonferens där
förslaget presenterades.
Allmänna utskottet beslutade 7 november 2017, § 117 att godkänna förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 117
Kommunledningskontorets skrivelse 31 oktober 2017
Yttrande över förslag till regional infrastrukturplan (Länstrasportplan) för
Gävleborgs län 2018-2029
Remissversion Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029, 23 oktober
2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 231 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00541/2016

Yttrande över Regional Infrastrukturplan
(Länstransportplan) för Gävleborgs län 2018-2029.
Godkännande i efterhand
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
allmänna utskottets beslut i efterhand. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 232

Datum

2017-11-30

Dnr 00134/2015

Information om köpingsutvecklingsprocessen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschef Rolf Berg och arkitekt Hanna Gäfvert informerar om
aktuell status på Köpingsutvecklingsprocessen.
Ombyggnad pågår i Bokhandlargränd till en "Shared space-yta" vilket är en
yta där samtliga fordonsslag delar på samma yta. Trottoarer kommer att tas
bort inklusive avvattningsbrunnar. I stället kommer avvattningsrännor att
byggas. Betongmarksten kommer att läggas på hela ytan. Belysning kommer
att bli enhetlig och det kommer finnas parkeringsmöjligheter för cyklar. Ytan
ska möbleras upp med en möbelserie "Ljusdalsmöbeln" som tagits fram i
samarbete med teknikcollege på Slottegymnasiet. Bygget beräknas vara klart
i maj 2018
Postplan är betydligt mer komplext. Här vill man ha någon form av
referensgrupp som ska jobba med idéer för Postplan. Seglet har aviserat att
de är intresserade av att bygga bostadsrätter på Postplan
Andra objekt i Köpingsutvecklingsprocessen:
•
Stationsgatan
•
Stadsparken
•
Resecentrum
•
Förbindelse Östernäs
Östernäs - saneringsbehovet undersöks för att eventuellt kunna bygga
bostäder
En provtagningsplan är framtagen, men den har inte godkänts av
länsstyrelsen ännu. När den godkänts ska provtagningen upphandlas och
provtagning ske.
I Kvarteret Korpen planerar Seglet också för att bygga bostadsrätter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 232 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00134/2015

Information om köpingsutvecklingsprocessen
Väghållarfrågan genom Ljusdals centrum - Trafikverket jobbar med en
vägplan. Om kommunen blir ägare till genomfarten finns möjligheter att
skapa en trivsam miljö genom köpingen.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 233

Datum

2017-11-30

Dnr 00361/2017

Yttrande gällande Regional Cykelplan - godkännande i
efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet till Region Gävleborg gällande Regional cykelplan godkänns i
efterhand.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till Regional cykelplan för Gävleborgs län har varit utsänt på
remiss, men Ljusdals kommun har med anledning av hur utskicket från
Trafikverket skedde inte lämnat yttrande. Det finns nu möjlighet att med kort
tidsfrist lämna ett yttrande som inte är politiskt beslutat.
Beslut om godkännande och eventuella omprioriteringar av
kommunledningskontorets förslag sker i efterhand.
Allmänna utskottet beslutade 7 november 2017, § 118 att godkänna yttrandet
i efterhand.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 118
Kommunledningskontorets skrivelse 16 oktober 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
yttrandet i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 234

Datum

2017-11-30

Dnr 00431/2017

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån
alternativt borgen för upprustning av stationshuset i
Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000
kronor till JärvsöRådet.
2. Borgensåttagandet begränsas till tio år.
Sammanfattning av ärendet
Den ideella bygdeföreningen JärvsöRådet äger och förvaltar fastigheten med
stationshuset i Järvsö. Föreningen förvärvade fastigheten Ljusdal ÖsterSkästra 24:14 av Ljusdals kommun för 1 krona den 12 maj 2011 och har
därefter renoverat och utvecklat såväl byggnad som lokaler. Hyresgäster är
Destination Järvsö (turistbyrå och kontor) samt Jernhusen/Svenska
Reseterminaler (vänthall för tågresenärer). För egen del disponerar
JärvsöRådet lokaler för bygdeutveckling och tillhandahåller möteslokaler för
ideella föreningar.
JärvsöRådet har i samråd med Jernhusen/Svenska Reseterminaler funnit att
vänthallen bör flyttas för att möjliggöra tryggare arbetsmiljö för turistbyråns
personal samt minska möjligheterna för skadegörelse. Dessutom behöver
entrén till vänthall och turistbyrå anpassas för funktionshindrade och ny
toalett, anpassad för funktionshindrade, byggas i anslutning till den nya
vänthallen.
Eftersom Destination Järvsö växer och anställer ny personal är företaget i
behov av större lokaler. För att möjliggöra detta avser JärvsöRådet renovera
och anpassa lokalerna på övervåningen för Destination Järvsö. Därefter
övertar bygdeföreningen Destination Järvsös tidigare lokaler på
bottenvåningen.
Renoverings- och ombyggnadsprojektet kostnadsberäknas till 900 000
kronor plus moms enligt offert från Snickar-Markus, Järvsö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 234 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00431/2017

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån
alternativt borgen för upprustning av stationshuset i
Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett
Mäklarringen i Järvsö har den 26 augusti 2017 värderat fastigheten till 2,8
miljoner kronor (+/- 200 000 kronor). En inteckning på 300 000 kronor finns
uttagen och utgör pant för lån i Hälsinglands Sparbank (181 996 kronor per
den 26 september 2017).
En ny inteckning på 800 000 kronor (118 000 kronor finns i utrymme på
befintlig inteckning) kostar 2 procent på inteckningsbeloppet i stämpelskatt
och 375 kronor i expeditionsavgift, det vill säga 16 375 kronor. Dessutom
tillkommer bankens avgifter.
Eftersom den ideella bygdeföreningen JärvsöRådets verksamhet är
angelägen för kommunens medborgare och besökare bör kommunen ingå
borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000 kronor i Hälsinglands
Sparbank och därmed bespara föreningen kostnader för säkerhet i form av ny
inteckning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 115
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 oktober 2017
Yrkanden
Allan Cederborg (M) och Irene Jonsson (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 235

Datum

2017-11-30

Dnr 00394/2017

Ansökan från Markus Evensson (S) om föräldraledighet
under januari och februari 2018. Val av ersättare som
oppositionsråd under januari och februari 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Markus Evensson beviljas föräldraledighet under januari och februari
2018.
2. Stina Bolin (S) utses till oppositionsråd istället för Markus Evensson
under hans föräldraledighet under januari och februari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunal- och oppositionsråd
möjlighet att vara föräldraledig eller sjukskriven.
Oppositionsråd Markus Evensson (S) har ansökt om föräldraledighet för
januari och februari 2018.
Enligt kommunfullmäktiges beslut är det kommunstyrelsen som ska besluta
om ledighet med anledning av föräldraledighet samt utser ersättaren för den
förtroendevalda om ledighet ska beviljas för kortare tid än sex månader.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar Markus
Evensson föräldraledighet under januari och februari månad 2018.
Jäv
Markus Evensson (S) och Stina Bohlin (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2017

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 235 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00394/2017

Ansökan från Markus Evensson (S) om föräldraledighet
under januari och februari 2018. Val av ersättare som
oppositionsråd under januari och februari 2017
Yrkanden
Peter Engdahl (S): Bifall till kommunledningskontorets förslag.
Irene Jonsson (S): Stina Bolin (S) utses till oppositionsråd istället för Markus
Evensson under hans föräldraledighet under januari och februari 2018.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Peter Engdahls
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Markus Evensson
Stina Bolin
Kommunstyrelsen
Löneenheten för verkställande
IT-enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 236

Datum

2017-11-30

Dnr 00480/2017

Fråga från Örjan Fridner gällande vem som ersätter
kommunalrådet vid officiella arrangemang
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Örjan Fridner (S) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2 november
2017 frågan om vem som ska ersätta kommunalrådet vid officiella
arrangemang.
Kommunstyrelsen beslutade att frågan tas upp vid kommunstyrelsens
sammanträde 30 november 2017.
Kommunledningskontoret skriver i tjänsteskrivelse 21 november 2017 att
reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun inte
reglerar denna fråga. Praxis har däremot varit att den politiska majoriteten
själv utser vem/vilka som ersätter kommunalrådet vid dennes förhinder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 237

Datum

2017-11-30

Dnr 00435/2017

Krav från privatpersoner gällande förstört kött i
samband med tillslag av kommunens miljöenhet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Skadeståndsanspråken mot Ljusdals kommun avslås.
Sammanfattning av ärendet
Vid miljöenhetens kontrollbesök fredagen 14 oktober 2016 vid den aktuella
styckningsverksamheten stod det klart att bedrivande av denna typ av
verksamhet kräver tillstånd enligt livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelsverket informerades under kontrollbesöket om att verksamheten
som påträffades vid kontrollbesöket var tillståndspliktig.
Trots denna information vidhöll Livsmedelsverket sitt ställningstagande att
det var miljöenheten som skulle utreda ärendet och fortsätta genomförandet
av kontrollen. Livsmedelsverket övertog dock ärendet på måndagen 17
oktober 2016 eftersom de är kontrollmyndighet för styckningsverksamheter.
Eftersom det inte kunde uteslutas att köttet som påträffades i den otillåtna
verksamheten skulle komma ut till försäljning på öppna marknaden
förseglades alla utrymmen där kött förvarades. Beslutet om att det kött som
fanns i verksamheten skulle omhändertas och destrueras tog miljöenheten
muntligt i samråd med Livsmedelverket samma dag som kontrollen
genomfördes. Under kontrollen konstaterades att verksamheten var mycket
omfattande och hade en rad allvarliga brister i bland annat hygienen.
Fem privatpersoner har begärt skadestånd av staten (Livsmedelsverket) för
destruerat livsmedel, men justitiekanslern har avslagit begäran med
motiveringen att i svensk rätt är det en vedertagen skadeståndsrättslig princip
att skador som tredje man drabbas av (i detta fall ovanstående personer som
levererat djurkroppar för styckning) till följd av att någon annan (i detta fall
verksamhetsutövaren) har drabbats av skada inte ersätts.
Lagstiftning Skadeståndslagen (1972:207) 3 kap 2 §
Anspråket
De fem privatpersonerna har inkommit med en skrivelse angående
skadeståndsanspråk mot kommunen på totalt 105 020 kronor.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 237 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00435/2017

Krav från privatpersoner gällande förstört kött i
samband med tillslag av kommunens miljöenhet
Bedömning
Miljöenhetens beslut riktades till verksamhetsutövaren. Det är därmed bara
denne som kan anses vara drabbad av miljöenhetens beslut och skulle kunna
kräva skadestånd för bortfall av inkomst eller skada på enskild egendom.
Då de fem privatpersonerna har anlitat verksamhetsutövarens tjänster har de
inte direkt varit föremål för miljöenhetens myndighetsutövning och kan
därför inte heller begära skadestånd från kommunen enligt skadeståndslagen.
Eftersom verksamhetsutövaren utan tillstånd har bedrivit en styckningsverksamhet som kräver ett tillstånd kan de klagande istället rikta skadeståndsanspråk mot honom som har bedrivit den olagliga verksamheten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 113
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med bilagor 2 oktober 2017
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Privatpersonerna

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 238

Datum

2017-11-30

Dnr 00400/2017

Förslag från kommunens Jämställdhetsberedning
gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals
kommuns verksamheter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att jämställdhetsintegrering sker av
kommunens alla verksamheter. Startpunkten är en utbildning i
jämställdhetsintegrering 25-26 januari 2018 via Sveriges Kommuner och
Landsting.
2. Inför varje mandatperiod sker utbildning i jämställdhetsintegrering för
samtliga politiker.
3. Jämställdhetsberedningen och demokratiberedningen ska rapportera om
aktuellt arbete vid varje kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
1. 500 000 kronor anslås för jämställdhetsintegrering av kommunens
verksamheter.
2. Medel tas ur anslagna medel 2018 för projekt hållbart jämställdhetsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun undertecknade CEMR deklarationen 2010 vilket innebär
att kommunen ska arbeta på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som
den egna organisationen har. Fram till idag har vi arbetat med jämställdhetsintegrering i delar av kommunens verksamheter. Främst inom förskola och
skola samt omsorgsförvaltningen. Nu vill jämställdhetsberedningen
intensifiera detta arbeta och att hela den kommunala verksamheten skall
jämställdhetsintegreras.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 238 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00400/2017

Förslag från kommunens Jämställdhetsberedning
gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals
kommuns verksamheter
Utifrån förslaget sätts nu 500 000 kronor av för detta arbete under 2018.
Under 2018 kommer vi kunna påbörja detta arbete men då detta är ett
långsiktigt arbete kan utökad finansiering komma att behövas även åren
därefter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 119
Kommunledningskontorets skrivelse 26 oktober 2017
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP), Stina Bolin (S), Markus
Evensson (S) och Rolf Paulsson (-): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 239

Datum

2017-11-30

Dnr 00342/2011

Tilläggsavtal 2 till arrendeavtal gällande Kölvallen
vindkraftpark
Kommunstyrelsen beslutar
1. Tilläggsavtal 2 tecknas med Kölvallen Vind AB där:
a)

Arrendetiden förlängs från 2055-12-31 till 2062-12-31

b)

Rätten för fastighetsägaren till förtida uppsägning 6 år efter
arrendeavtalets undertecknande ersätts med rätt till förtida uppsägning
6 år efter tilläggsavtalets undertecknande.

Sammanfattning av ärendet
Kölvallen Vind AB, 556884-1059, har den 13 april 2015 tecknat
Arrendeavtal med fastighetsägaren Ljusdals kommun om upplåtelse av
nyttjanderätt för vindkraftsverksamhet på fastigheten Ljusdal Karsvall 1:1.
Avtalet har därefter kompletterats med ett Tilläggsavtal avseende iskast den
28 april 2016.
Arrendatorn har den 31 oktober 2017 meddelat att till följd av ny rättspraxis
måste ansökan om miljötillstånd göras om. Ett avtal benämnt Tilläggsavtal 2
till arrendeavtal har därför upprättats där punkt 6 avseende arrendetid
justerats så att arrendetiden förlängs från 31 december 2055 till 31 december
2062 samt att punkt 7 avseende förtida uppsägning justerats så att rätten för
fastighetsägaren till förtida uppsägning 6 år efter arrendeavtalets
undertecknande utgår och ersätts med att fastighetsägaren har rätt till förtida
uppsägning 6 år efter detta tilläggsavtals undertecknande.
De justeringar arrendatorn nu begär i tilläggsavtal 2 är rimliga med hänsyn
till förändrad rättspraxis och kravet på ny prövning för miljötillstånd och bör
därför beviljas.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 239 forts.

Dnr 00342/2011

Tilläggsavtal 2 till arrendeavtal gällande Kölvallen
vindkraftpark
Ekonomichefen föreslår den 7 november 2017:
Tilläggsavtal 2 tecknas med Kölvallen Vind AB där:
a)

Arrendetiden förlängs från 2055-12-31 till 2062-12-31

b)

Rätten för fastighetsägaren till förtida uppsägning 6 år efter
arrendeavtalets undertecknande ersätts med rätt till förtida
uppsägning 6 år efter tilläggsavtalets undertecknande.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 november 2017, § 155
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2017
Tilläggsavtal 2
Arrendeavtal 2015-2055
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen för verkställande

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 240

Datum

2017-11-30

Dnr 00285/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
äldreomsorgen och stöd och omsorg tredje 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 tredje kvartalet 2017.
För tredje kvartalet finns totalt 15 rapporteringar till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Sju rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och
omsorgsboende (vobo).
Åtta rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger med funktionsnedsättning,
SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 121
Kommunledningskontorets skrivelse 26 oktober 2017
Omsorgsnämndens protokoll 18 oktober 2017, § 124
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 241

Datum

2017-11-30

Dnr 00107/2017

Delegeringsbeslut 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 120-147 från
kommunledningskontoret och nr 110-201 för samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-11-30

§ 242

Dnr 00108/2017

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•

Rådet för funktionshinderfrågor 28 september 2017

•

Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2017

•

Pensionärsrådet 24 oktober 2017

•

Demokratiberedningen 2 oktober 2017

•

Ljusdal Energiföretag AB 30 oktober 2017

•

Demokratiberedningen 13 november 2017

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 243

Datum

2017-11-30

Dnr 00398/2015

Särskild uppföljning av Stenegård hösten 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen av Stenegård hösten 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
2017 blev ett extraordinärt verksamhetsår på Stenegård. Ett genombrott i
arbetet med att höja attraktionskraft, kvalitet, antal besökare. Företagen som
driver verksamhet på gården rapporterar rekordsiffror med både dubblad och
tredubblad omsättning och ”all time high”. Varje dag under sommaren har
parkeringarna och gården fyllts av besökare. Evenemang och aktiviteter på
gården har mångdubblats och väldigt mycket positiv marknadsföring,
reportage och omnämnanden i både press och sociala medier. Vi har gästats
av Dramaten, Småstadsliv, Sommarens Konsert med Magnus Carlson & Per
Persson, haft turnépremiär med Sara & Samantha samt tre inspelningar till
Wild Kids och besök av landsbygdsministern, flera olika program och
grupper från Mittuniversitetet, Region Gävleborg, Nordanstigs kommun för
att bara nämna några.
Det har varit extraordinärt även för att både Stenegård och fastighetsenheten
har genomfört omfattande akuta underhållsåtgärder på framför allt trappor,
ramper, staket, odlingslådor mm som ruttnat samt dräneringsarbeten där
vatten söker sig in i under två av fastigheterna. Även anpassning av lokaler
för personal samt för hyresgäster har genomförts. Tre utvecklingsprojekt
drivs via enheten och ytterligare ett förbereds. Intäkterna ökar men det finns
behov av att hitta en ny stadig intäktskälla antingen som någon form av entré
till Barnens Stenegård alternativt någon attraktion eller upplevelse som kan
avgiftsbeläggas.
Resultatet i delårsbokslutet 2017 visar på totalen (Stenegård + Fastighet)
något bättre siffror än 2016 men fortfarande ett underskott. Ljusdals
kommuns satsning på Stenegård ger ringar på vattnet i kommunen och bidrar
till ökad måluppfyllelse i form av fler besökare, nöjda besökare och nöjda
kommuninvånare. Det bidrar till höjd attraktionskraft och marknadsför
kommunen indirekt med allt mer omfattande spridning. Om man bara ser till
den totala räckvidden på våra Facebookinlägg under 2017 fram till 17
november så är det 976 165 personer. Det är i snitt 3 000 personer per dag
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 243 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00398/2015

Särskild uppföljning av Stenegård hösten 2017
som nås av inlägg från Stenegårds Facebookflöde och de människorna finns
i hela Sverige. Stenegård bidrar även till fler företagare och både ökad
omsättning och sysselsättning hos befintliga företag. Om man räknar enligt
”turistkronan” så innebär det även ökade skatteintäkter för kommunen och
stora värden genom marknadsföringen. Kommunens verksamhet på
Stenegård som ett nav och en ledare av verksamheten har placerat Stenegård
som ett nav i destinationen under sommarsäsongen och ett nav för
världsarvsfrågorna regionalt. Verksamheten på Stenegård är inte ”lönsam” i
ett snävt perspektiv om man ser till enhetensbudget men en god investering
och bidrar till kommunens övergripande måluppfyllense både när det gäller
arbetstillfällen, kultur och fritid, natur och livsmiljö samt mångfald.
Det finns en stor potential att skapa fler platser för rehabilitering och
arbetsträning på Stenegård. I liten skala har vi haft väldigt bra resultat med
de personer vi tagit emot som gått vidare/åter till arbete. Trädgårdsmiljön
och mängden av enklare arbetsuppgifter gör platsen idealisk för den typen av
verksamhet och Stenegård skulle kunna bidra till att minska kostnaderna för
sjukskrivning eller försörjningsstöd etc. om ett systematiskt samarbete
upprättades.
Samarbetet med förskola och skolor i kommunen är också en potential där vi
kommer söka nya samarbeten kommande år.
Tre utvecklingsprojekt drivs via Stenegård och ett fjärde är under
förberedande. De beskrivs kort nedan och omsluter tillsammans i total
projektbudget 11 062 862 kr.
Den stora utmaningen fram till 2020 är dels att bevara kvalitet och
attraktionskraft, hitta en hållbar personalbudget, klara av
utvecklingsinsatserna enligt plan och skapa nya intäkter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 november 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 243 forts.

Datum

2017-11-30

Dnr 00398/2015

Särskild uppföljning av Stenegård hösten 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
uppföljningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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