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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 30

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors ger en månadsrapport över kommunstyrelsens,
omsorgsnämndens och utbildningsnämndens nettokostnader per januari månad:
Total nettokostnad, tusen kronor

Kommunstyrelsen nettokostnad, tusen kronor
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 30 forts.

Information från kommunchefen
Omsorgsnämnden nettokostnad, tusen kronor

Utbildningsnämnden nettokostnad, tusen kronor
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 30 forts.

Information från kommunchefen
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•
•
•
•

•
•
•

Östernäs, ingen ny information finns att ge från PEAB.
Timmeromlastning. Kommunen och Trafikverket har nu förtydligat en gemensam
uppfattning om projektet vilken delges skogsbolagen.
Inköp Gävleborg. Kommunen aktiverar sig.
Hälsingerådet, aktuella frågor:
- Gemensamt brev och politiska kontakter med Trafikverket.
- Hemsjukvård
- Världsarv och vindkraftverk
Regionsamverkan- kommunens kontaktperson utses detta möte
Arbetsmarknadsfrågor- kommande kommunstyrelse behandlar ett ärende ang
organisationsförändring
Personalfrågor- personalutskottet får nästa sammanträde förslag på ett
personalpolitiskt arbete, policys etc.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0329/14
§ 31

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till direktiv för utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
antas med följande ändringar:
•
•

Punkt 4 ”Möjligheten av att i tillägget införa max antal verk i hela
kommunen och max antal verk per område” stryks.
I direktiven ska även ingå ledningsgatornas påverkan på miljön.

Bakgrund
Sedan det tematiska tillägget togs 2012 av kommunfullmäktige har
omständigheter tillkommit i hanteringen av vindkraft i kommunen som inte
beaktades i tillägget. Dessutom behövs en utvärdering göras av tillägget.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår 29 januari 2015 att
En utvärdering, som ska vara klar 1 juni 2015, görs av det tematiska tillägget
avseende:
1. Vilka blir konsekvenserna när höjden på vindkraftverken ökar?
2. Möjligheten av att skriva in verkens höjd i tillägget.
3. Ljudnivåerna över tid, i förhållande till tilläggets angivna nivåer.
4. Möjligheten av att i tillägget införa max antal verk i hela kommunen och
max antal verk per område.
5. Möjligheten av att i tillägget ange områden i vilka ingen bebyggelse av
verk ska ske.
6. Utfall av avtal om bygdepeng.
7. I vilken grad bolagens utfästelser om arbetstillfällen och köp av tjänster
och produkter inom kommunen har förverkligats.
8. Noggrannheten av gränserna för områden där verk får byggas, eventuellt
införande av en marginal.
En rapport ska tas fram om vad som hänt inom vindkraften, översiktligt och
generellt sedan 2012 samt vilka erfarenheter som några grannkommuner har gjort
genom sitt arbete med tematiskt tillägg vindkraft.
En beskrivning av vilka andra faktorer, vid sidan av de som finns i det tematiska
tillägget, som kan vägas in vid beslutet om tillstånd i kommunfullmäktige som
exempelvis näringslivsfrågor, sysselsättning, miljö, kultur och lokala frågor.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0329/14
§ 31 forts.

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 28 januari 2015
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till utvärderingsdirektiv 29 januari 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): I direktiven ska även ingå ledningsgatornas påverkan på
miljön.
Ingalill Fahlström (MP): Punkt fyra i ordförandens förslag ska strykas.
Till utredningsdirektiven ska också tillföras:
- Kommunens möjligheter att begränsa ljudnivåerna
- Belysning av den nationella kretsloppsenergiförsörjningen.
Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande.
Örjan Fridner (S): Bifall till ordförandens förslag. Bifall till Yvonne Oscarssons
tilläggsyrkande.
Jonny Mill (SRD): Till utredningsdirektiven ska tillföras hur värdet påverkas för
de fastigheter som kommer i närheten av vindkraftsparkerna.
Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande.
Markus Evensson (S): Bifall till ordförandens förslag förutom punkt fyra som ska
avslås.
Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande.
Avslag på övriga yrkanden.
Lars G Eriksson (SD): Bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag i sin helhet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0329/14
§ 31 forts.

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt fyra i
utredningsdirektiven. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslagtill Yvonne Oscarssons
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
tilläggsyrkande om att det i direktiven ska ingå kommunens möjligheter att
begränsa ljudnivåerna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
tilläggsyrkande om att det i direktiven ska ingå en belysning av den nationella
kretsloppsenergiförsörjningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista suf
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0024/13
§ 32

Ansökan Mjöbergets vindkraftpark
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.

Sammanfattning
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 om tillstånd för miljöfarlig verksamhet
enligt kapitel 9 i Miljöbalken hos Länsstyrelsen i Dalarna. Eolus Vind AB
planerade då att anlägga en vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett
område ca 15 km väster om Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I
samband med tillståndsansökan har också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättats. Den ansökan tillstyrktes inte av Ljusdals kommun då flertalet av
verken var placerade utanför det utpekade området i Ljusdals kommuns
vindkraftsplan, varför Eolus nu reducerat sin ansökan till att bara omfatta de 6
vindkraftverk som är placerade inom det område i Ljusdals kommuns
vindkraftsplan som utpekas som lämpligt för vindkraft.
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i maj 2014 de nya reviderade
ansökningshandlingarna om tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget.
Ljusdals kommun ska nu, om inga ytterligare synpunkter på ansökan förs fram,
tillstyrka ansökan eller använda sitt kommunala veto.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker
ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 9 december 2014, § 209 att Ljusdals
kommun inte tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 209
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2014
Förslag till yttrande 1 december 2014
Karta
Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrland 7 maj 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0024/13
§ 32 forts.

Ansökan Mjöbergets vindkraftpark
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Anne Hamrén (S), Ingalill Fahlström (MP), Allan
Cederborg (M) och Ulf Nyman (C): Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i
enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Benny Bergström (SD) och Jonny Mill (SRD): Ljusdals kommun tillstyrker inte
ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Harald Noréus (FP): Ärendet ska återremitteras i avvaktan på utredningen av det
tematiska tillägget för vindkraft.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande mot Benny Bergströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m
fl yrkande.
Reservationer
Benny Bergström (SD), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (SRD) och Harald
Noréus (FP).
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0522/13
§ 33

Ansökan Hemberget Vindkraftpark
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Sammanfattning
Nordex Sverige AB har inkommit till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas
län, om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftpark
Hemberget i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar 34 vindkraftverk med en totalhöjd om
högst 240 meter.
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas län, har i december 2013 överlämnat
handlingarna till Ljusdals kommun och gett kommunen möjlighet att lämna yttrande om
handlingarna anses behöva kompletteras innan ärendet kungörs och skickas på remiss. Nordex har
inkommit med kompletterande handlingar och ansökan anses nu av Miljöprövningsdelegationen
vara komplett, varvid en ny remiss skickats till Ljusdals kommun där kommunen nu ska besluta
om att tillstyrka eller inte tillstyrka ansökan.
Området är delvis lokaliserat inom området “Hemberget” i södra delen av Ljusdals kommun
mellan Los och Färila och är ett av de områden som anses vara lämpliga för etableringar i
Ljusdals kommuns vindkraftsplan. 15 verk av de ansökta 34 är emellertid placerade utanför det
område som pekas ut som lämpligt för vindkraft i Ljusdals kommuns vindkraftsplan.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 1 december 2014 att ansökan inte tillstyrks i
enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 9 december 2014, § 208 att ansökan inte tillstyrks i enlighet
med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Den 5 februari 2015 har Nordex juridiska ombud tillskrivit kommunen med en hemställan om att
kommunstyrelsen skjuter upp beslutet gällande Hembergets vindkraftpark.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Nordex juridiska ombud 5 februari 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 208
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2014
Förslag till yttrande 1 december 2014
Karta
Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrland 20 augusti 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0522/13
§ 33 forts.

Ansökan Hemberget Vindkraftpark
Yrkanden
Markus Evensson (S), Harald Noréus (FP), Benny Bergström (SD) och Örjan Fridner (S):
Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutexpediering
Akt
KSSU
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0475/12
§ 34

Ansökan Kölvallens vindkraftpark
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.

Sammanfattning
Kölvallen vind AB/Ownpower ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra
och driva gruppstation om max 92 verk (en reducering från tidigare 135 verk). Området ligger
delvis inom det område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget den 19
november 2012, utpekas som lämpligt för vindkraft. En betydande andel av verken planeras
emellertid utanför detta i planen utpekade område. Enligt vindkraftplanen i Ljusdals kommun
ska kommunen vara restriktiv mot ansökningar som sker utanför i planen utpekade områden.
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals kommun för att ge
möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som behöver göras. Ansökan anses nu av
Länsstyrelsen Dalarna vara komplett och Ljusdals kommun ska besluta om att tillstyrka eller
inte tillstyrka ansökan i sin helhet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen antingen tillstyrker eller inte
tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 9 december 2014, § 207 att kommunen inte tillstyrker
ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 207
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 november 2014
Förslag till yttrande 26 november 2014
Karta
Remiss från Länsstyrelsen Västernorrland 30 juni 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0475/12
§ 34 forts.

Ansökan Kölvallens vindkraftpark
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Anne Hamrén (S), Ulf Nyman (C), Lars Björkbom (KD), Örjan
Fridner (S), Kennet Hedman (M) och Ingalill Fahlström (MP): Ljusdals kommun tillstyrker
ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP) och Benny Bergström (SD): Ärendet återremitteras i
avvaktan på utvärderingen av det tematiska tillägget av vindkraft.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Allan Cederborg (M), Ulf Nyman (C), Yvonne
Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina
Michelson (S), Anne Hamrén (S) och Ingalill Fahlström (MP) röstar JA.
Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD), Benny Bergström (SD) och Lars G Eriksson (SD)
röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutat att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Reservationer
Benny Bergström (SD), Lars G Eriksson (SD), Harald Noréus (FP) och Jonny Mill (SRD)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0475/14
§ 35

Yttrande över remiss gällande Hallbråns vindkraftpark
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns och skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna har till Ljusdals kommun
översänt en remiss angående ansökan om tillstånd till Hallbråns vindkraftpark i
Bollnäs kommun. Ansökan avser högst 10 vindkraftverk med en maximal höjd
om 200 meter på höjderna 7 kilometer väster om Vallsta. Sökande är Vallsta
Vindkraft AB.
Hälsingegården Gästgivars i Vallsta utnämndes 2012 till världsarv tillsammans
med 6 ytterligare gårdar i Hälsingland. Nu har det visats sig i nomineringen av
dessa, att varje gård för sig inte utgör ett eget världsarv, utan att alla världsarvsgårdarna tillsammans utgör ett världsarv. Det har även tillkommit information om
att uppförandet av vindkraftverk synliga från dessa världsarv, kan hota världsarvet
i sin helhet. Ljusdals kommun är sakägare då tre av de sju världsarvsgårdarna
(Gammelgården i Fågelsjö, Bommars i Letsbo och Kristoffers i Järvsö) ligger i
Ljusdals kommun.
I yttrandet skriver samhällsutvecklingsförvaltningen att Ljusdals kommun
motsätter sig en etablering av vindkraftverk som blir synliga från världsarvet
Gästgivars i Vallsta, Bollnäs kommun.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 20 januari 2015, § 18 att yttrandet godkänns
och skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 18
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt förslag till yttrande 12 januari
2015
Remiss från länsstyrelsen Dalarnas län 18 december 2014
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0475/14
§ 35 forts.

Yttrande över remiss gällande Hallbråns vindkraftpark
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Reservation
Ulf Nyman (C)
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Dalarnas län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0019/11
§ 36

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Lillbyn 6:23,
Sånghussjön
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Planuppdraget för Lillbyn 6:23 återtas.

Sammanfattning
Förvaltningen fick av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden den 19 juni 2006, § 85 i uppdrag
att upprätta detaljplan för att möjliggöra uppförande av sex stycken fritidshus på Lillbyn 6:23
vid Sånghussjön söder om Färila. Ett planförslag togs fram av konsult på uppdrag av
markägaren som också var sökanden. Förslaget har dock aldrig varit föremål för formellt
samråd enligt PBL.
I ett yttrande daterat den 16 april 2007 avstyrker miljöenheten förslaget och hänvisar bland
annat till att den bifogade VA-utredningen bedömts som undermålig eftersom den inte på ett
tillfredställande sätt redovisat hur VA-frågorna ska lösas.
Del av det planområde som redovisas i samrådsförslaget är beläget inom strandskyddat
område. Så som planförslaget är utformat bedöms inte något av de sex olika skäl i
miljöbalken som finns till att ge dispens från strandskyddet kunna gå att uppfylla.
Utöver detta bedömer förvaltningen att föreslagen placering av bebyggelsen inte kan anses
lämplig med hänsyn till 2 kap. 6 § PBL. Föreslagen placering bedöms heller inte vara förenlig
med det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen som syftar till att peka ut strandskyddade områden i kommunen som
bedöms kunna undantas från bestämmelserna om strandskydd (den så kallade LIS- planen).
Förutsatt att syftena med strandskyddet uppfylls och föreslagen strandnära bebyggelse kan
antas leda till en utveckling av landsbygden. Sångshussjön utreds för närvarande för att vara
med i tillägget, vilket kan leda till att flera alternativa, mer lämpliga lägen för bebyggelse vid
sjön tas fram. Sammantaget föreslår förvaltningen därför att planuppdraget återtas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 16
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 7 januari 2015
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 19 juni 2006, § 85
Beslutsexpediering
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0390/14
§ 37

Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda
utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan, förfrågan från Region
Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun ska ej anmäla avsikt att anta avsiktsförklaring till delägarskap i bolag
för dubbelspår på Ostkustbanan.

Bakgrund
Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland har i gemensam skrivelse inbjudit
kommunen att ingå delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av
dubbelspår på Ostkustbanan. Av inbjudan framgår att ett delägarskap innebär aktiv
medverkan, engagemang, och ansvar i utformning av bolagets syfte och ändamål, strategiska
inriktning, verksamhet och uppföljning. Vidare att det med ett delägarskap följer kostnader i
form av aktiekapital och aktieägartillskott.
För de kommuner vilka ej väljer att ingå delägarskap kommer det att erbjudas ett associerat
medlemskap. Detta innebär att dessa kommuner ges möjlighet att följa utvecklingen i bolaget,
blir inbjudna till bolagsstämmor med mera samt ges yttranderätt.
Kommunen ska senast den 28 februari anmäla om man önskar anta avsiktsförklaringen, det
vill säga meddela avsikten att ingå som delägare vid den kommande bolagsbildningen.
Diskussioner har förts vid beredningar och informella överläggningar under hösten 2014. Med
utgångspunkt från dessa resonemang finner förvaltningen att situationen för Ljusdals kommun
är sådan att helt fokus och engagemang bör riktas mot, för vår kommun, mer nära
infrastrukturfrågor. Kommunen är sedan tidigare medlem i projekten Atlantbanan, vilken
berör Norra Stambanan, och Fjällvägen för riksvägarna.
Förutom den kostnad som skulle uppstå vid ett delägarskap, ca 80 000 kronor per år, krävs
också att personella resurser avsätts.
I detta förslag tas ej ställning till ett eventuellt kommande erbjudande om associerat
medlemskap.
Kommunchefens bedömning är att Ljusdals kommun ej ska anta avsiktsförklaringen och
därmed ej heller ingå i den kommande bolagsbildningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer
KS 0390/14

§ 37 forts.
Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av
dubbelspår på Ostkustbanan, förfrågan från Region Gävleborg
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 10 januari 2015
Skrivelse från Region Gävleborg 20 november 2014
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg
Landstinget Västernorrland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0028/15
§ 38

Förslag till Funktionellt prioriterat vägnät"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet godkänns och skickas till Trafikverket.
Bakgrund
Trafikverket har tillsammans med länsplaneupprättarna (regioner/länsstyrelser)
tagit fram ett förslag till funktionellt prioriterat vägnät för hela landet. Förslaget
syftar främst till att skapa samsyn och vara ett planeringsunderlag gällande:
• Vilka vägar det är speciellt viktigt att värna och höja tillgängligheten på.
• Hur åtgärder ska prioriteras enligt fyrstegprincipen.
• Hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar
mellan olika intressen.
Förslaget har sänts på remiss till länsplaneupprättare och i de flesta fall även till
kommuner inom respektive län/region. I vårt län är endast Region Gävleborg
remissinstans. Kommunerna har ändå möjlighet att lämna synpunkter, vilka skall
vara Trafikverket tillhanda senast 15 februari 2015.
Region Gävleborg har gett besked att de kommer att efterhöra kommunernas
synpunkter, vilka kommer att beaktas i det remissvar regionen kommer att lämna.
Regionens remissvar ska lämnas senast 31 mars.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat förslag till eget yttrande från
Ljusdals kommun.
Av yttrandet framgår att Ljusdals kommun anser att förslaget att tydligt utpeka ett
funktionellt prioriterat vägnät är ett bra initiativ för att skapa tydliga och
långsiktiga planeringsförutsättningar.
Ljusdals kommun anser att förslaget att tydligt utpeka ett funktionellt prioriterat
vägnät är ett bra initiativ för att skapa tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar.
Kommunen invänder kraftigt mot att remissen inom Gävleborgs län endast sänts
till länsplaneupprättaren Region Gävleborg. Att inte direkt efterhöra
kommunernas synpunkter är anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den breda
kännedom om såväl lokala som regionala och nationella behov och förutsättningar
som finns hos kommunerna gällande person- och godstransporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0028/15
§ 38 forts.

Förslag till Funktionellt prioriterat vägnät"
Förslaget gällande Gävleborgs län pekar ut huvuddelen av de vägar som fyller
viktiga funktioner för regionala och nationella transportbehov, t e x Fjällvägen
som utgörs av vägarna 83 och 84 sträckan Tönnebro-norska gränsen.
I förslaget saknas kommunens mening två vägavsnitt som framförallt har stor
betydelse för näringslivets transporter, men även för pendling och turisttrafik.
Detta gäller väg 310 som förbinder E 45 med väg 84, samt väg 83, sträckan
Ljusdal-Ånge. Dessa vägar är en förutsättning för att transporter ska kunna ske
effektivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Om inte dessa vägar prioriteras så de ges
tillräckligt god standard blir följden att avsevärda trafikmängder med stort inslag
av tung trafik tvingas till långa omvägar. Kommunen anser således att starka skäl
finns för att det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet skall kompletteras med
dessa vägavsnitt.
Beslutsunderlag
Missiv 22 januari 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 januari 2015
Yrkanden
Markus Evensson (S): Yttrandet godkänns och skickas till Trafikverket.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Trafikverket
Region Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0464/10
§ 39

Lägesrapport om Östernäs park och strandpromenad
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Entreprenadarbetena för den del av Östernäsområdet som ska omvandlas till park och
strandområde beräknas avslutas i början av sommaren 2015. Avgörande för färdigställandetidpunkten är rivningen av pannan vid Östernäs. Det går nu att göra en relativt utförlig
prognos för redovisning av projektets ekonomi.
Kommunfullmäktige har anslagit totalt 17 miljoner kronor för entreprenadkostnader och
kommunstyrelsen har anslagit 570 000 kronor för komplettering av vägen inom området.
Kommunfullmäktiges anslag omfattade bara de upphandlade entreprenadkostnaderna.
Byggherrekostnader, kostnader för framtagande av underlag med mera samt oförutsedda
kostnader har alltså inte finansierats. Beslut har även fattats om byggande av en
dräneringsledning som ska finansieras i efterhand.
Markbeskaffenheten inom Östernäsområdet som till stor del är utfyllt med organiskt material
har medfört tillkommande kostnader för bland annat isolering av hårdgjorda ytor vid GC-nätet
för att förebygga risken för framtida skador på grund av sättningar i marken. Markinnehållet
har även medfört att massor som inte hållit tillräcklig kvalitet att användas som underbyggnad
har transporterats bort och ersatts med andra tillköpta massor.
En pumpstation och kompletterande VA-ledning som inte ingick i förfrågningsunderlaget har
tillkommit. Bland övriga kostnader kan nämnas anslutningskostnad för el och VA samt
driftkostnader för desamma, låsutrustning och rivning av betongfundament.
Framtagande av kontrollprogram och provtagning för badplatsen har också medfört
obudgeterade kostnader.
I några fall har så kallade sidoanbud utnyttjats för att sänka de totala kostnaderna.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 20 januari 2015, § 1 att till kommunstyrelsen ska en
sammanställd redovisning av de tillkommande kostnadsposterna ska medfölja ärendet till
kommunstyrelsen. Sammanställningen på byggherrekostnader, tillkommande arbeten m m
visar att de kostnaderna t o m 31 december 2014 totalt är 3 655 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0464/10
§ 39 forts.

Lägesrapport om Östernäs park och strandpromenad
Beslutsunderlag
Sammanställning över byggherrekostnader, tillkommande arbeten 28 januari 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 1
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 januari 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S) och Jonny Mill (SRD): Förvaltningen
får i uppdrag att se över rutinerna för investeringsärenden.
Ingalill Fahlström (MP): Alla planer på att färdigställa badplatsområdet avbryts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Inga yrkanden ställs under proposition.
Reservation
Ingalill Fahlström (MP)
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0026/15
§ 40

Ansökan om pengar ur naturvårdsfonden till fiskeplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

100 000 kronor beviljas till färdigställande av fiskeplanen.

2.

Pengar tas ur Naturvårdsfonden.

3. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2015.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningens fritidsenheten ansöker om 100 000 kronor ur kommunens
naturvårdsfond för färdigställande av fiskeplanen.
Fritidschef Pelle Ferm redogör i skrivelse för arbetet med planen under 2014 och för planerna
inför 2015:
”De cirka 130 vattendrag (inklusive sjöar) inom Ljusnans avrinningsområde som kommer att
beröras i fiskevårdsplanen är nu inventerade. Det som återstår för att kunna färdigställa planen
är en inventering av Ljusnans huvudfåra samt återbesök i något enstaka vatten.
Inför 2015 krävs nya medel, dels för att planen ska kunna färdigställas, men även för att
projektet ska kunna fortlöpa med konkreta åtgärder i vattendragen. I projektledarens roll ingår
till exempel också arbeten med tillståndshandlingar och redovisningar samt jobb med att söka
externa medel. Som en grundplåt för detta, och för att säkerställa projektets fortsättning och
färdigställande ansöks om 100 000 kronor ur kommunens naturvårdsfond.”
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 19
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 januari 2015
Yrkanden
Anne Hamrén (S), Benny Bergström (SD), Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Kennet
Hedman (M), Ingalill Fahlström (MP) och Harald Noréus (FP): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0026/15
§ 40 forts.

Ansökan om pengar ur naturvårdsfonden till fiskeplan
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Balanslista suf
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0461/14
§ 41

Yttrande över remiss gällande förslag till bildande av Mellanljusnans
naturreservat
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet över remiss gällande förslag till bildande av Mellanljusnans
naturreservat godkänns och skickas till Länsstyrelsen Gävleborg.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Gävleborg har skickat en remiss till kommunen gällande förslag till
bildande av Mellanljusnans Naturreservat. Länsstyrelsen önskar med hänvisning
till 25 och 26 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252)
kommunens yttrande över förslaget.
Länsstyrelsen Gävleborg har sedan flera år arbetat med att avsätta ett område
kallat Mellanljusnan som naturreservat. Området är beläget kring Ljusnans
älvsträcka mellan Laforsen och Korskrogen.
Delar av området är inköpt av Naturvårdsverket medan markåtkomsten i andra
delar har lösts genom intrångsavtal. Förhandling pågår fortfarande om några
fastigheter. För de delar av området där inga restriktioner mot skogsbruk föreslås
har ingen förhandling om markåtkomst skett.
Kommunekologen har gjort förslag till yttrande och föreslår att yttrandet
godkänns.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 8
Förslag till yttrande 12 januari 2015
Remiss gällande förslag till bildande av Mellanljusnans naturreservat 12
december 2014
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Länsstyrelsen Gävleborg (protokoll och yttrande)
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0481/14
§ 42

Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Föreligger delårsbokslut per den 31 augusti 2014 för Region Gävleborg, inklusive
revisorernas utlåtande från den 19 december 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 43

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Valllis
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Ärendet ska vara åter i kommunstyrelsen 5
mars 2015.

Bakgrund
Sedan våren 2014 har kommunchefen haft uppdraget att föreslå förändringar i
kommunens organisation. Det senaste förslag daterat 8 december 2014 är fram
tills slutet av februari 2015 på remiss hos de politiska partierna.
I januari 2015 har kommunchefen av kommunstyrelsens beredning fått i uppdrag
att formulera ett särförslag när det gäller den del som berör Clara Vallis. Det som
nu föreslås har samma innehåll som det i förslaget från den 8 december 2014.
Det ursprungliga förslaget har den 15 april 2014 remitterats till samhällsutvecklingsutskottet, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och Stiftelsen
Närljus. Svar har inkommit från samtliga.
Kommunchefen har i sin utredning varit i kontakt med företrädare för samtliga
områden vilka belyses nedan.
Ett av Stiftelsen NärLjus viktigaste verksamhetsområden är att främja
nyföretagande. Clara Vallis idé är att stödja det nystartade företaget i dess linda.
Således blir kopplingen till Stiftelsen Närljus alldeles organisk. Verksamheten har
i nuvarande form stagnerat något de senare åren. Följaktligen kan det vara rimligt
att Clara Vallis verksamhet förs från utbildningsnämnden till stiftelsen. Stiftelsen
bör ges möjlighet att överväga verksamhetens utformning, kvaliteter och potential
i ett samlat perspektiv.
Stiftelsen har, liksom utbildningsnämnden, i sina remissvar ställt sig positiva till
förändringen.
Under remisstiden har också stiftelsen utarbetat planer för hur en företagskuvös
skulle kunna utvecklas inom dess ansvar. Man har också förberett och planerat för
en förändring vad gäller personal, lokaler och budget. De ekonomiska medel som
varit knutna till verksamheten medföljer rimligen vid en överföring.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05

Diarienummer

KS 0330/13
§ 43 forts.

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara
Valllis
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Ingalill Fahlström (MP) och Stina
Michelsson (S): Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Ärendet ska vara
åter i kommunstyrelsen 5 mars 2015.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
KSAU
Kommunchefen för verkställande
Balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0456/14
§ 44

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Årsredovisningen 2013 för stiftelsen Stenegård godkänns.

Sammanfattning
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens ändamål
ska vara att:
•
•

Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och hantverk
innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande service, samt
utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård.
Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1.

Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska principer.”
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i stiftelsen
ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av Stenegården i Järvsö AB.
Årets resultat är 0 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på -2 216 181 kronor. I
ny räkning balanseras -2 216 181 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2014, § 5
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0377/14
§ 45

Val av representanter till Regionsamråd
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun utser kommunstyrelsens ordförande jämte
kommunstyrelsens andre vice ordförande att representera kommunen i
Regionsamrådet.
2. Till ersättare utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Bakgrund
Kommunalförbundet Region Gävleborg har upplösts och dess funktioner har
överförts till andra organ i huvudsakligen den nya regionen (Regionen Gävleborg
tidigare landstinget) och till gemensamma nämnder. Vissa av funktionerna hade
sitt ursprung i länsstyrelsen. Som en del av lagstiftningen gällande regioner ingår
att regionen skall ta initiativ till ett samrådsorgan där samråd kan ske med länets
primärkommuner.
Vid överläggningar under hösten har formerna för det nya Regionsamrådet
diskuterats och kommunen har lämnat synpunkter på organets sammansättning
liksom mötesfrekvens. Det har därefter vid mellankommunala överläggningar
fastställts att varje kommun ska representeras av två politiska företrädare.
Kommuncheferna representeras i organet av en chef från respektive landskap.
Samtliga kommunchefer träffas också för beredning en gång per månad.
I de resonemang som fördes var det tydligt att den allmänna uppfattningen var att
de två politikerna lämpligen var kommunstyrelsens ordförande jämte
kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Det nya Regionsamrådet kan komma att utgöra ett centralt organ i det politiska
arbetet mellan regionen och primärkommunerna. Här träffas länets mest centrala
politiker regelbundet. Organets roll kommer efterhand att växa fram och det är
därför viktigt hur primärkommunerna under inledningen kommer att agera och
vilka frågor man väljer att driva i ett sådant sammanhang.
Det står självfallet Ljusdals kommun fritt att utse de representanter kommunen
önskar, oavsett de resonemang som förts vid mellankommunala överläggningar.
Efter det att kommunchefen lämnat sin tjänsteskrivelse har framkommit att varje
kommun har rätt att också utse en ersättare.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0377/14
§ 45 forts.

Val av representanter till Regionsamråd
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 23 januari 2015

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Regionsamrådet
Förtroendemannaregister

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0468/14
§ 46

Val till ombud för Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden
2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lars Molin (M) utses till ombud till Kommuninvests föreningsstämma.

Bakgrund
15 april genomförs Kommuninvests föreningsstämma. Varje medlem äger en röst på den
formella stämman.
Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Kommuninvest (bestyrkt kopia på protokoll)

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0024/15
§ 47

Val av representant och ersättare till regionalt kultursamråd
mandatperioden 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yvonne Oscarsson (V) väljs till kommunens representant.
2. Markus Evensson (S) väljs till ersättare.
Bakgrund
Sedan 2013 ingår Region Gävleborg i kultursamverkansmodellen. Ett regionalt
kultursamråd bildades samma år, ett politiskt forum för uppföljning, utvärdering
och utveckling av kultursamverkansmodellen i Gävleborg. Syftet är att genom
ökad samverkan skapa goda förutsättningar för att vidareutveckla länets rika
kulturliv. Det regionala kultursamrådet är en viktig grupp i detta arbete.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Region Gävleborg

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0037/15
§ 48

Val av representanter till Världsarvsrådet 2015-2018 (1+1)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) väljs till kommunens
representant i Världsarvsrådet.
2. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Annelie Wallberg (S) väljs till
ersättare.

Bakgrund
Under förra mandatperioden blev Hälsingegårdarna ett världsarv. I och med detta
bildades ett Världsarvsråd.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Världsarvsrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0306/14
§ 49

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen tredje kvartalet 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från
första juli till och med 30 september 2014. Av rapporten framgår att det inte finns
några gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för
individ- och familjeomsorgen (IFO).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2015, § 10
Omsorgsnämndens protokoll 19 november 2014, § 191
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 november 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande

37

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0218/14
§ 50

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg tredje kvartalet 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2014 fanns totalt sju ”Ej verkställda beslut” att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vårdoch omsorgsboende. Det innebär att det är sju personer som fått vänta mer än tre månader på
verkställighet av ansökan om vård- och omsorgsboende.
Tre av dessa ärenden har blivit verkställda under augusti och september. Samtliga har tackat
nej till erbjudna boenden vid tidigare tillfällen.
Fyra ärenden är ännu inte verkställda. Den som väntat längst har väntat i ett år. Personen
ifråga har haft ett beslut att även medboende ska få flytta med och har tackat nej till erbjudna
boenden vid två tillfällen.
Övriga har beslutsdatum är från mars, maj och juni 2014. Den person som har beslutsdatum
från mars har tackat nej till erbjudet boende vid ett tillfälle i juni.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2015, § 9
Omsorgsnämndens protokoll 19 november 2014, § 190
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapportering 3 november 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0069/13
§ 51

Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig
Andersson (V) gällande politikerutbildning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig Andersson (V) har lämnat en motion
till kommunfullmäktige gällande politikerutbildning.
I motionen föreslår de att:
•
•
•

de utbildningspengar som lagts ut till partierna tas tillbaka till kommunen
kommunen i början av varje mandatperiod genomför en genomgripande utbildning för att
tydliggöra rollfördelningen politiker-tjänstemän
utbildningen bör även innehålla grundläggande mötesteknik samt tydliggöra vilka
möjligheter som finns för varje parti att driva politik

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 42 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till partierna.
Svar har inkommit från Miljöpartiet de Gröna, Nya Moderaterna samt Socialradikala
demokraterna.
Nya Moderaterna skriver i sitt yttrande att ”partiet ser fördelar med att det vid början av varje
mandatperiod genomförs en utbildning för nya ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder.
En sådan fördel skulle bland annat kunna vara att alla ledamöter får samma gemensamma
kunskapsnivå att bedriva sitt politiska arbete utifrån.
Nya Moderaterna vill emellertid framhålla att partiets ekonomi redan är ansträngd och att
partiet bedriver olika former av utbildningar som även om intentionerna i motionen
gemenförs inte kommer att läggas ned. Den i motionen föreslagna utbildningen uppfattas som
ett komplement till partiets egna utbildningar.
För att Moderaterna ska vilja arbeta vidare med motionen föreslås dels att det tas fram en
redogörelse för de utbildningar som bedrivits av kommunfullmäktige och nämnder hitintills
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0069/13
§ 51 forts.

Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig
Andersson (V) gällande politikerutbildning
under mandatperioden, vad de utbildningarna totalt har kostat samt att partierna får ta del av
utvärderingarna av dessa utbildningar i förhållande till uppsatta mål.
Med det underlaget kan Moderaterna vara beredda att arbeta vidare och föreslår då att det
tillsätts, tillsammans med övriga partier en politiskt sammansatt utbildningsgrupp som tar
fram förslag på gemensam utbildning, genomförande och kostnader.
Moderaterna anser idag att kostnaderna för en gemensam utbildning ska vägas mot de
kostnader som kommunen redan har för utbildning av politiker och att därigenom de totala
kostnaderna inte skall öka”.
Miljöpartiet de Gröna skriver i sitt yttrande:
”Som vi uppfattar saken har kommunen sen många år en ambition att förmedla den utbildning
som motionärerna föreslår. Det kan säkerligen finnas anledning att gå igenom konceptet och
eventuellt förbättra, men för det behövs ingen motion.
Bland förslagen står ” De utbildningspengar som lagts ut till partierna tas tillbaka till
kommunen.” Det var rätt länge sedan sådana medel fanns så det kan vara svårt att ”ta tillbaka
dem”. Men om V föreslår en sänkning av partistödet är vi gärna med. Det har vi föreslagit ett
antal gånger i budgetarbetet, dock inte i avsikt att minska de resurser som partierna själva
avsätter till utbildning. Vi delar inte alls åsikten att partierna använder för mycket resurser till
utbildning.
Om V:s avsikt är att centralstyra utbildningsinsatserna är vi inte med. Vi är för mångfald och
anser att partierna bäst kan sköta sina angelägenheter själva. Givetvis unnar vi de partier som
vill samarbeta kring politikerutbildning att göra det. Vi har både tagit initiativ till och
genomfört sådana studiecirklar under ett par tillfällen.
I motionen görs en ytlig analys av rollfördelningen politiker – tjänstemän. En djupare sådan
leder oss till att föreslå att våra anställda bör få gå på kurs om detta, då det oftast inte är en
kunskap som deras respektive expertområde innefattar”.
Socialradikala demokraterna föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver de:
”Socialradikala demokraterna vill framhålla att kommunen under åren har tillämpat att
anordna och bekostat kurser kring lagstiftningen och regler för kommunal verksamhet till stor
belåtenhet för partiernas förtroendevalda och förhoppningsvis skall detta fortsätta utan
reducering av partistödet.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0069/13
§ 51 forts.

Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig
Andersson (V) gällande politikerutbildning
Socialradikala demokraterna anser att partistödet skall användas av partiföreningar för att
anordna övrig utbildning exempelvis i samhällsorientering och samhällskunskap med
sakkunnig medverkan, kurser för fördjupning i politiska ärenden, föreläsningar i riks-, EUoch övriga omvärldsfrågor, aktuell information om dagsfrågor, förtroendevaldas rapporter till
sympatisörer, väljare och medlemmar, etc, etc. All information mellan väljare och valda skall
underlättas och är en uppgift för varje partiförening att organisera och utforma.
Nämnda kurs- och informationsinsatser kan i en demokrati inte vara en kommunal uppgift.
Socialradikala demokraterna föreslår med hänvisning till det ovan anförda att Vänsterpartiets
motion avslås”.
Kommunstyrelsens förre ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande skriver
han att kommunen planerar några utbildningar när den nya mandatperioden inleds. Övriga
utbildningar är partiernas ansvar och till det kan en del av partistödet användas. Partierna ska,
enligt de nya reglerna, efter varje kalenderår redovisa vad det använt stödet till.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2015, § 8
Förslag till beslut 22 december 2014
Yttrande från Socialradikala demokraterna 21 maj 2013
Yttrande från Miljöpartiet de gröna 14 maj 2013
Yttrande från Nya moderaterna 13 maj 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 42
Motion 11 februari 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0061/11
§ 52

Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) har lämnat en motion där de föreslår att en
utredning genomförs för att se över möjligheterna att inrätta ett kulturutskott.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 31 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen på remiss till de politiska partierna samt till
kommunchefen. Svar har inkommit från Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
kommunchefen.
Centerpartiet tillstyrker motionen. Partiet anser att kulturfrågorna mer eller mindre försvunnit
från den politiska dagordningen. Att frågorna idag behandlas i ett utskott gör att de behandlas
i skymundan av andra viktiga övergripande frågor.
”Vi behöver lyfta kulturfrågorna och musikskolans verksamhet på ett mycket bättre och
tydligare sätt än vad som görs idag. ”Kulturen ska vara jästen i degen” var förra
kommunchefen Kerstin Hassners devis, tänk så rätt hon har. Kulturen ska vara och är en
viktig del av ett attraktivt och levande samhälle.
Ljusdals kommun har alltid varit känd för ett stort kulturengagemang, se bara alla
teaterföreningar, konstnärer och alla andra duktiga kulturarbetare. Det måste vi ta vara på, på
ett mycket bättre sätt än vad som görs idag. Det är först då som vi får degen att jäsa, som gör
att kraften och engagemanget växer hos alla i Ljusdals kommun. Det är först då vi blir en
attraktiv kommun”.
Miljöpartiet ser klart positivt på Centerns initiativ. Kulturpolitiken behöver en fungerande
plattform och den politiska organisationen bör göras om för att åstadkomma detta.
Partiet ser dock att det finns uppenbara problem med bildandet av ett kulturutskott. Om det
ska vara ett utskott under kommunstyrelsen måste också utskottets ledamöter utses bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, vilket gör att urvalet är begränsat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

42

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0061/11
§ 52 forts.

Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen
Miljöpartiet har två alternativa förslag:
1.

I första hand vill Miljöpartiet att en kulturberedning under kommunstyrelsen bildas. I en
beredning kan man tillsätta politiker från andra nämnder och också personer som inte är
partipolitiskt aktiva, exempelvis intresserade kulturpersonligheter. Beredningen skulle
kunna skicka förslag, som kräver beslut, till allmänna utskottet och vidare till styrelsen.

2.

I andra hand vill Miljöpartiet att Centerns föreslagna utskott kompletteras med en
beredning. Man träffas tillsammans, men utskottet tar de formella besluten. I likhet med
hur planberedningen har arbetat under en mängd år.

Vänsterpartiet har i sak inget emot att inrätta ett kulturutskott om det finns anledning därtill.
Däremot, skriver partiet, kan man fråga sig om man två månader efter att en stor
organisationsförändring sjösatts kan vara absolut övertygad om att ett sådant utskott är den
allena saliggörande lösningen. Vänsterpartiet manar till att skynda långsamt och att invänta
hur den nya kommunala organisationen sätter sig. Kanhända finns fler förändringar i
organisationen som visar sig nödvändiga efter att ett år eller så förflutit.
”Kultur och kulturutövning är av stor vikt för Vänsterpartiet. Kanske kommer det att visa sig
att ett särskilt kulturutskott behövs för att kulturfrågorna ska hävda sig, kanske inte. Vi kan
dock i dagsläget inte avgöra huruvida så är fallet.
Det finns ett antal verksamheter inom samhällsutvecklingsutskottets hägn som alla kan ha
sina förespråkare för att bryta ut i särskilda utskott. Även inom andra nämnder och styrelser
finns säkerligen verksamheter som anser sig behöva särskilda politiska organisationer. Det är
därför viktigt att kommunen söker ta ett helhetsgrepp kring verksamheten innan man skruvar
på den politiska organisationen. Att göra rätt kan i detta fall vara viktigare än att handla fort.
Kommunchefen föreslår att motionen avslås. Han skriver att i kommunens organisation
hanteras kulturfrågorna i samhällsutvecklingsutskottet och dess förvaltning. Genom aktuella
förslag till kommunstyrelsen kommer eventuellt frågor om och organisation för folkhälsa,
funktionshindrade, pensionärer, konsumenthandledning att frigöras från samhällsutvecklingsutskottet. Detta skulle innebära att kulturfrågorna kan ges mer fokus i nuvarande organisatoriska ordning.
Inom samhällsutvecklingsutskottet liksom kommunens nämnder finns andra områden som
skulle kunna brytas ut för att ges ett större utrymme. Detta kunde riskera att leda till en
splittring medförande brist på sammanhang och helhetssyn, vilket till och med skulle kunna
vara kontraproduktivt.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0061/11
§ 52 forts.

Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förre ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning
görs om var kulturfrågorna passar bäst i kommunens nya organisation. Han skriver i sitt
övervägande att en utredning bör göras om var kulturfrågorna passar bäst i kommunens nya
organisation. Ljusdals kommun är känd för mångfald och stort engagemang bland
kommunens invånare när det gäller kulturella aktiviteter. Det är en mängd ideella föreningar
som sysslar med musik, teater och annan kulturverksamhet, inte minst bör Musikskolan lyftas
fram. Det är viktigt att de här frågorna hamnar rätt. Om de ska vara ett utskott eller något
annat kan utredningen visa.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2015, § 7
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 december 2014
Kommunchefens yttrande 27 mars 2014
Vänsterpartiets yttrande 11 april 2011
Miljöpartiets yttrande 30 mars 2011
Centerpartiets yttrande 4 mars 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2011, § 31
Motion 24 januari 2011
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0052/13
§ 53

Motion från Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noreus (FP), och
Lars Björkbom (KD) om att utreda förutsättningarna för att skapa ett
trafikvänligt Resecentrum
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP) och Lars Björkbom (KD) har lämnat
en motion till kommunfullmäktige.
I motionen yrkar de att en utredning görs för att ta fram förslag till ett anpassat Resecentrum
som både är trafiksäkert och uppfyller de behov som dagens resenärer ställer. Ett
Resecentrum som befrämjar miljövänligt resande.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 41 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till Landstinget Gävleborg, X-trafik, Svenska
Reseterminaler, Härjedalingen, SJ AB, Länstrafiken i Jämtlands län, Taxi Ljusdal, Närljus,
Samhällsutvecklingsförvaltningen.
Svar har endast inkommit från Närljus, samhällsutvecklingsförvaltningen samt Landstinget
Gävleborg (X-trafik).
Närljus ställer sig i sitt yttrande positiv till att utreda förutsättningarna för att skapa ett
trafikvänligare Resecentrum, dock skriver man, bör utredningen ta hänsyn till kommande
arbete med fördjupad översiktsplan för Ljusdals centrum.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att för att ge ökad tydlighet åt de
påtalade problemen och de förutsättningar som gäller för dessa samt redovisa förslag till
lösningar föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ till att en
utredning utförs i samverkan mellan kommunen, landstinget, Trafikverket och trafikoperatörerna.
Landstinget Gävleborg skriver i sitt yttrande:

”Det vi kan konstatera är att trafiksituationen vid resecentrum i Ljusdal är besvärlig. Ett avtal
som reglerar ansvaret för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken finns. Landstinget
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0052/13
§ 53 forts.

Motion från Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noreus (FP), och
Lars Björkbom (KD) om att utreda förutsättningarna för att skapa ett
trafikvänligt Resecentrum
har i sitt trafikförsörjningsprogram ett mål om trafiksäkerhet som säger att ingen ska dödas
eller allvarligt skadas i kollektivtrafiken. Strategierna for att nå målet är bland annat att aktivt
arbeta med trafikmiljön, säkra kunskaper om incidenter och trafikfarlig miljö och att arbeta
stadigvarande för att säkra trafikmiljön med särskild inriktning mot barn och ungdomars
resor.
Landstinget är angeläget om att trafikmiljön förbättras och kan genom sin förvaltning X-trafik
delta i arbetet med att skapa ett trafikvänligt resecentrum”.
Kommunstyrelsens förre ordförande Leif Persson föreslår att motionen bifalles såtillvida att
en utredning görs om hur ett trafiksäkrare resecentrum i Ljusdal kan skapas. I sitt
övervägande skriver han att det är en besvärlig situation, det är trångt och begränsat med
parkeringsplatser. Kontakt bör tas med Trafikverket genom Region Gävleborg om hur en
förbättring kan genomföras. Utredningen bör ta hänsyn till arbetet med den fördjupade
översiktsplanen över Ljusdals centrum och där behöver nog även Östernäsområdet inrymmas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 21
Förslag till beslut 22 december 2014
Yttrande från Landstinget Gävleborg 19 juni 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 juni 2013
Yttrande från NärLjus 12 april 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 41
Motion 1 februari 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0500/13
§ 54

Medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal organisation
där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs om hur
kommunen kan ha ett närmare samarbete med de byaråd som så önskar.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snabbutreda
en decentraliserad kommunal organisation där byaråden är involverade i den
kommunala verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2013, § 214 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en formalisering av
relationerna mellan byaråden och Ljusdals kommun.
I sin bedömning skriver han:
”Byaråden utgör utan tvekan en betydelsefull del i ett demokratiskt samhälle och i
vår kommun. De kan, liksom förslagsställarna menar, synas utgöra en verklig
lokal kraft där människor med lokal förankring tillsammans strävar efter att
utveckla sin hembygd. I vår kommun finns exempel på mycket utvecklad
byarådsverksamhet, men aktiviteten i de olika byaråden förefaller dock vara av
varierande grad och karaktär vilket leder till slutsatsen att det kan vara svårt att
generalisera byarådens betydelse, varför varje bys råd måste betraktas separat.
Förslagsställarna vill snabbutreda en ”decentraliserande kommunal organisation
där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten”. En tolkning av
förslaget kunde formuleras som att förslagsställarna önskar sig en kommunal
organisation som är decentraliserad i den mening att byaråden har en formell
koppling till den kommunala verksamheten, såväl politik som verksamhet.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0500/13
§ 54 forts.

Medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal organisation
där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten
Det är helt rimligt att kommunen skall ha ett tätt samarbete med de byaråd som så
önskar. De synpunkter som diskuteras fram i råden skall självfallet beaktas av
kommunen. Relationerna mellan byaråden och kommunen bör därför formaliseras
och kommunen bör ta initiativ till en sådan utveckling”.
Kommunstyrelsens förre ordförande skriver i sitt övervägande att en utredning bör
göras om hur kommunen kan ha ett närmare samarbete med de byaråd som så
önskar. Byaråden i kommunen fungerar på olika sätt, men är ett bra komplement
till den kommunala organisationen och man jobbar oftast ideellt med olika
aktiviteter och är oerhört viktiga för landsbygdsutvecklingen. De förslag och
synpunkter som byaråden framför bör givetvis beaktas och övervägas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 januari 2015, § 6
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 22 december 2014
Yttrande över medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal
organisation där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten 28
januari 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 214
Medborgarförslag 19 november 2013
Yrkanden
Markus Evensson (S): Medborgarförslaget avslås.
Yvonne Oscarsson (V) och Jonny Mill (SRD): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0287/14
§ 55

Medborgarförslag gällande att inaktivera övergångsstället vid Älvvallen
från 1 oktober till 30 april årligen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att övergångsstället vid Älvvallen årligen inaktiveras under
tidsperioden 1 oktober- 30 april eftersom det då inte finns någon verksamhet på
Älvvallen.
Förslagsställaren menar att övergångsstället är till förfång för all tung trafik som
ska bromsa ner till 40 km i timmen.
Under nämnda tid bör 60 km i timmen gälla.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 125 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Samhällsutvecklingsförvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket i frågan
om övergångsstället vid Älvvallen i Ljusdal och på deras inrådan föreslår vi
följande lösning. Övergångsstället görs om till gångpassage, det vill säga utan
skyltar och vita streck. Det innebär att de barn och unga som ska passera måste
vara mer uppmärksamma, men samtidigt kan hastigheten höjas vintertid utan att
komma i konflikt med de regler som gäller för ett övergångsställe. Hastigheten
kan då höjas till 60 km/h hela året.
Kommunstyrelsens förre ordförande skriver i sitt övervägande att förslagställaren
föreslår att övergångsstället vid Älvvallen inaktiveras vintertid därför att ingen
aktivitet förekommer där vintertid. När konstgräsplanen är färdigställd kommer
det att vara aktivitet på Älvvallen året runt med mycket barn och ungdomar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

49

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0287/14
§ 55 forts.

Medborgarförslag gällande att inaktivera övergångsstället vid Älvvallen
från 1 oktober till 30 april årligen
Därför föreslås att medborgarförslaget avslås tills annan trafiksäker lösning
utformats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015, § 22
Förslag till beslut 17 december 2014
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 27 oktober 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 25 augusti 2014, § 125
Medborgarförslag 19 augusti 2014
Yrkanden
Benny Bergström (SD), Yvonne Oscarsson (V), Anne Hamrén (S) och Kennet
Hedman (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0071/14
§ 56

Information om förvärv av elnät
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät
fortskrider.
VD Lars Wennerholm informerar om att affären ännu inte är avgjord.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

§ 57

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Avtal om kommunala vårdplatser på Närsjukvårdsavdelningen i Ljusdal. KS 0256/14

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

§ 58

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
• Styrelsemöte AB Ljusdalshem 26 november 2014
• Styrelsemöte Energikoncernen 16 december 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande

53

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

§ 59

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 159-182 år 2014 och 1-13 år
2015.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-02-05
Diarienummer

KS 0019/15
§ 60

Avsägelse från Mattias Hedin (S) som ledamot i Olof Eriksson i Rångstra
Gåvomedelsfond. Ev fyllnadsval
Kommunstyrelsen beslutar
1. Mattias Hedin (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Bosse Hedin (S) väljs till ny ledamot.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Beslutexpediering
Akt
Bosse Hedin
Mattias Hedin
Förtroendemannaregister
Olof Eriksson i Rångstra
Förtroendemannaregister

Justerare
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