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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 62

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
-

-

16 mars blir ett möte om Östernäs. Peab har kommit med positiva nyheter.
Timmeromlastning pågår. Böle. Intensiva kontakter med Trafikverket för
att hitta en samhällelig samsyn på detta.
Inköp Gävleborg. Kommunens inre organisation byggs upp. Kan hända att
det behövs en personalförstärkning.
17-18 mars Hälsingeråd. Hela grupperingen ska samlas. Överläggningar
kring Hälsingerådets arbete. Turism kommer också upp som en fråga.
Regionsamverkan. Nya nämnder och organ har bildats. Den gemensamma
nämnden har försenats. Vissa kommuner hade synpunkter på reglementet.
En förlängning av det tillfälliga avtalet krävs. Beslut nästa
kommunstyrelse.
Köpingsutvecklingsprocessen går vidare. Kontakter tas.
Det finns ingen mer information om förvärv av elnät.

Ingalill Fahlström (MP) har läst i minnesanteckningarna från kommunstyrelsens
veckoberedning att det har uppkommit ett problem med vattenavrinning vid
fotbollshallen, vilket kommer att kosta 200-300 000 kronor.
Ordföranden meddelar att det kommer komma en redovisning om detta vid nästa
sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0012/14
§ 63

Bokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till bokslut för 2014 godkänns.

2.

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskotts förslag till bokslut för 2014 godkänns.

3.

Utskottens förslag till bokslut för 2014 bildar sammantaget kommunstyrelsens bokslut för
2014.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens bägge utskott har inkommit med förslag till bokslut för 2014 för dess
respektive del av kommunstyrelsens (som nämnd) verksamhet. Sammantaget bildar dessa
båda bokslut kommunstyrelsens delårsbokslut, då alla de medel som ställts till
kommunstyrelsens förfogande ryms inom utskottens bokslut.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 februari 2015
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 31
Kommunchefens skrivelse 26 januari 2015
Bokslut 2014 Drift
Bokslut 2014 Investering
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 februari 2015, § 23
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 januari 2015
Bokslut 2015 Drift
Bokslut 2015 Investering
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Anne Hamrén (S), Kennet Hedman (M) och
Victoria Andersson (M): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
Kommunledningskontoret fk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0365/12
§ 64

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun 2014-2018
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar:
1.

Tillägg görs i reglemente kring ersättning i enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Vid införande av nytt pensionsavtal, OPF-KL, gjordes tolkningen att endast pensionsavgift på
arvode enligt OPF-KL skulle ersättas och att pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst
enligt reglementet därmed skulle upphöra. Efter en omtolkning föreslås reglementet anpassas
till att även omfatta pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med den avgift
som kommunen betalar till kommunanställda.
Bakgrund
Pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst, enligt det kommunala pensionsavtalet, är 4,5
procent. Denna ersättning följer den avgift som kommunen betalar till kommunanställda. När
nytt pensionsavtal för förtroendevalda, OPF-KL, infördes från valet 2014, togs pensionsersättningen bort utifrån tolkningen att det nya avtalet helt skulle ersätta det gamla.
Tolkningen har gjorts olika i länet och efter diskussioner bland pensionsexperter har nu en
omtolkning gjorts. Därför föreslås att reglementet kompletteras med att pensionsersättning för
förlorad arbetsinkomst, ändras till 4,5 procent så att den följer den avgift som kommunen
betalar till de kommunanställda enligt det kommunala pensionsavtalet. En ny rutin föreslås
som innebär att en ansökan om pensionsersättningen inges och om den beviljas föreslås att
ersättningen utbetalas en gång per år. Detta förslag innebär en anpassning till övriga
kommuners rutiner. Om enskild förtroendevald missgynnats på grund av ovanstående
feltolkning kommer en rättelse att göras.
Förslag - tillägg till reglementet
”Ersättning för förlorad pensionsrätt
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i
form av avgifter med 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad
arbetsinkomst under året som den förtroendevalde fått vid fullgörande av förtroendeuppdrag
inom kommunen.
Ersättningen utbetalas - efter ansökan - som ett engångsbelopp i mars månad kalenderåret
efter ersättningen för förlorad arbetsförtjänst utbetalts. Den förtroendevaldes arbetsgivare
måste styrka förlust av pensionsförmån vid tjänstledighet för politiskt uppdrag.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0365/12
§ 64 forts.

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun 2014-2018
”Hur man begär ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån avseende uppdragstid från och med 1
januari 2003 ska framställas senast två år efter det år som ersättningen yrkas för.”
Angående hur långt efter i tiden man kan begära ersättning för förlorad pensionsförmån på
förlorad arbetsinkomst från och med den 1 januari 2003. Förslagsvis senast två år efter det år
som ersättningen yrkas för.
(Före 2003 fanns inte möjligheten att få ersättning för förlorad pensionsförmån.)
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 10 februari 2015, § 16
Personalenhetens skrivelse 2 februari 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0191/13
§ 65

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun åtar sig att årligen från och med den 1 mars 2015 ta emot 75 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket.

2.

Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och
Ljusdals kommun om mottagande av nyanlända.

Sammanfattning
Länsstyrelserna har av staten och Migrationsverket getts i uppdrag att förhandla med Sveriges
kommuner om storleken på respektive överenskommelse om mottagande av
kommunplacerade flyktingar. Då behovet i landet av platser för anvisning av flyktingar med
uppehållstillstånd ökat kraftigt (bland annat på grund av Syrienkriget) – så vill
Länsstyrelserna säkra antalet tillgängliga platser för anvisning till kommuner i landet under
kommande år.
Länsstyrelsen Gävleborg har föreslagit att Ljusdals kommun åtar sig att årligen, från och med
2015, ta emot 75 nyanlända för bosättning i kommunen, genom anvisning av arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket, samt att denna överenskommelse ersätter den tidigare
överenskommelsen mellan länsstyrelsen och Ljusdals kommun. Integrationschefens
rekommendation är att överenskommelsen skrivs upp i enlighet med länsstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 26
Kommunchefens skrivelse 4 februari 2015
Utbildningsnämndens yttrande 22 januari 2015, § 5
Omsorgsnämndens yttrande 21 januari 2015, § 15
Ljusdalshems yttrande 21 januari 2015
Omsorgsförvaltningens yttrande gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare (flyktingar), 29 januari 2015
Förslag till avtal mellan Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg 2 december 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0191/13
§ 65 forts.

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Ingalill Fahlström (MP): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Kommunen ska få ta del av omsorgsnämndens utredning.
Markus Evensson (S): Avslag på Ingalill Fahlströms yrkande.
Lars G Eriksson (SD) och Benny Bergström (MP): Avslag till allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på Lars G Erikssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande om att bifalla allmänna utskottets förslag
mot Lars G Erikssons m fl yrkande om att avslå allmänna utskottets förslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande om att
kommunstyrelsen ska få ta del av omsorgsnämndens utredning. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Lars G Eriksson (S) och Benny Bergström (SD) till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 66

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Clara Vallis överförs från Utbildningsnämnden till stiftelsen Närljus.
2. Utbildningsnämndens budgeterade 130 tkr överförs.
3. Organisationsförändringen sker 1 maj.
Sammanfattning
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens beredning utarbetat ett
särförslag angående Clara Vallis vilket återremitterades av kommunstyrelsen
den 5 februari. Av diskussionen i styrelsen kunde förstås att grunden för
återremissen var att styrelsen inför dess beslut önskade fördjupad
detaljinformation rörande personal, lokaler, ekonomi och datum för
genomförande av förändringen. På uppdrag av kommunchefen har nu chefen för
Stiftelsen Närljus i samråd med chefen för Utvecklingscentrum (UC) arbetat
fram ytterligare förfinad information.
I den utredning som gjorts kan konstateras att förslaget att flytta Clara Vallis ej
kommer att innebära några personalrelaterade förändringar för UC.
Förändringen kommer ej heller att ge ekonomiska konsekvenser för UC.
Nuvarande hyresgäster erbjuds kvarstanna i lokaler till marknadsmässig hyra.
Under remisstiden har 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. Eftersom stiftelsen redan
kommit långt i sina förberedelser har chefen meddelat att det är möjligt att
igångsätta den nya verksamheten omedelbart efter att beslut fattats. Man avser
att iordningställa 4-5 kuvösarbetsplatser inom stiftelsen nuvarande kontorsyta,
vilket skulle skapa en omedelbar kontakt mellan det nystartade företaget och
stiftelsens kompetens.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer
KS 0330/13

§ 66 forts.

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis
Under 2014 hade utbildningsnämnden disponerat cirka 230 tkr för
verksamheten. Denna summa har inför 2015 reducerats till 130 tkr.
Bedömning
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.
Enligt de uppgifter som inkommit från chefen Närljus kommer förändringen inte
att få negativa konsekvenser vare sig i stiftelsen eller för UC. En uppenbar
förbättring blir de klargöranden av hyresförhållanden som kan anordnas på UC.
Utbildningsnämndens nuvarande, för verksamheten, budgeterade 130 tkr
överförs till stiftelsen i samband med organisationsförändringen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 februari 2015
Underlag från chefen för Närljus 19 februari 2015
Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2015, § 43
Kommunchefens tjänsteskrivelse 23 januari 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0330/13
§ 66 forts.

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunchefens förslag. Punkt 3 ska dock
ändras från omgående efter beslut till 1 maj.
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Yvonne Oscarsson (V), Anne Hamrén (S), Harald Noréus (FP), Jonny Mill
(SRD), Kennet Hedman (M) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag inklusive Markus Evenssons yrkande om ändring av punkt 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i
kommunchefens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i
kommunchefens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunchefens förslag i punkt 3 mot Markus Evenssons m
fl yrkande i punkt 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus
Evenssons m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0389/10
§ 67

Kompletterande ägardirektiv till Ljusdal Energiföretag AB och dess
dotterbolag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. De kompletterande ägardirektiven till Ljusdal Energiföretag och dess
dotterbolag godkänns.
2. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 2 500 000 kronor för 2015 samt
ekonomisk långtidsplan (ELP) 2016-2017.
Sammanfattning
Utifrån bredbandsstrategin ska 2 500 000 kronor avsättas till bredbandsutbyggnaden åren
2015-2020.
I dessa kompletterande ägardirektiv föreslås att Ljusdal Energiföretag koncern ska stå för
denna finansiering. Under perioden väljer Ljusdals kommun att avstå utdelning. Avsatta
medel inom kommunstyrelsens budgetram tas bort.
Detta ägardirektiv kompletterar nu gällande ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige 25
oktober 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse diarieförd 25 februari 2015
Protokoll Ljusdal Energiföretag AB 20 februari 2015, § 2
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse gällande kompletterande ägardirektiv
Yrkanden
Örjan Fridner (S): De kompletterande ägardirektiven till Ljusdal Energiföretag
och dess dotterbolag godkänns. Kommunstyrelsens budgetram minskas med
2 500 000 kronor för 2015 samt ekonomisk långtidsplan (ELP) 2016-2017.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0488/14
§ 68

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs.

Sammanfattning
Skolskjutsregler för kommunen är av principiell betydelse och bör fastställas av
kommunfullmäktige. Bedömning av trafikfarliga vägar görs av handläggare i enskilda fall,
men nämnden kan fatta generella beslut om vägsträckor där många elever berörs. Då
förutsättningarna för dessa bedömningar förändras med vägarnas standard bör de ligga i en
bilaga som nämnden uppdaterar regelbundet, men som inte förs till fullmäktige varje gång.
Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 121 kommunfullmäktige besluta att
skolskjutsreglerna för Ljusdals kommun fastställs.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 21
Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014, § 112
Utbildningsförvaltningens skrivelse 2 december 2014 samt förslag till skolskjutsregler med
bilaga
Yrkanden
Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och Bertil Skoog (FP):
Bifall till allmänna utskottets förslag att skolskjutsreglerna för Ljusdals kommun fastställs.
Ingalill Fahlström (MP):
1. Grundregeln för elever i både fristående skolor och skolor i kommunens regi ska
vara att eleven har rätt till skjuts mellan hemmet och den av kommunen anvisade
skolan om den sträckan ger en sådan rätt. Regelverkets skrivningar ska anpassas till
detta.
2. I stycket ovanför ”Väntetid och färdtid” byta ut orden ”vid påstigning på samma
platser som skolskjutsberättigade elever” mot ”vid på- och avstigning på i förhand
anvisad plats längs färdsträckan.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0488/14
§ 68 forts.

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler
3. Tabellerna om avstånd ska kompletteras med en vinterversion enligt följande:
Under vintertid mellan 15 december och sista februari ska följande avstånd mellan
hem och skola gälla *:
F-3
1 km
4-6
1,5 km
7-9
2 km
För avståndet mellan hem och anvisad på- och avstigningsplats
Samma som ovan
*Förutsatt att rimlig överenskommelse eller upphandling kan genomföras.
4.
5.

Under ”Annan särskild omständighet” infogas: ”Sådana skäl kan bl.a. vara om det
delar av skoltiden är extra risk för trafikfara vid halka och/eller snöfall.”
Kommunchefen får i uppdrag att göra en klimatanalys av konsekvenserna av de
antagna skolskjutsreglerna.

Benny Bergström (SD): Bifall till Ingalill Fahlströms yrkande nr 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande nr 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande nr 2.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande nr 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande nr 4.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande nr 5.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0489/14
§ 69

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Kommunstyrelsens beslutar
1.

Förslaget till yttrande godkänns.

2.

Ett tillägg görs i yttrandet under område 2.1 Estetiska och socialt hållbara
krav om att ”svensk djurskyddslagstiftning ska följas”.

Sammanfattning
Inköp Gävleborg har inkommit med förslag på upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara
offentlig affärer. Förslaget ska behandlas i 3 steg varav detta yttrande utgör kommunens svar i
det inledande steget. Svar i steg 1 skall vara Inköp Gävleborg tillhanda senast den 13 mars
2015.
Upphandlingspolicyn avser att ”på bästa möjliga sätt främja socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara affärer samt regional tillväxt”. Policyn omfattar områdena:
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Ambitionsnivå
Riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling
Etiska och socialt hållbara krav
Ekologiskt hållbara krav
Ekonomiskt hållbara krav
Krav som främjar tillväxt
Roller och ansvar
Ramar för hållbara affärer
Verksamhetsdialog och upphandlingsplan
Prioritering sociala/etiska hållbarhetskrav och ekologiska
Prioritering ekonomisk hållbarhet
Prioritering tillväxt
Utveckling

Kommunchefen skriver i sin bedömning att det är relevant att kommunalförbundet Inköp
Gävleborg har en upphandlingspolicy liksom riktlinjer för hållbara offentliga affärer.
Föreliggande förslag är skrivet på ett sådant sätt att delägarna i kommunalförbundet Inköp
Gävleborg till vissa delar formellt binds till kommunalförbundets policy. I förslaget anges att
”policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala bolag, kommunala
samordningsförbund och andra offentliga aktörer som överlämnat upphandlingsansvar till
Inköp Gävleborg”.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0489/14
§ 69 forts.

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Policyn kan enligt vår uppfattning endast vara formellt bindande för associationen Inköp
Gävleborg. I Ljusdals kommuns yttrande har lyfts fram ett antal formuleringar, vilka bör
förändras av detta skäl.
Förslaget är dessvärre skrivet på ett språkligt svårgenomträngligt sätt. Det kan befaras att
detta leder till lägre förståelse och därmed svagare efterlevnad av policyn. Den är å andra
sidan föredömligt kort.
Allmänna utskottet föreslår 10 februari 2015, § 27 att förslaget till yttrande godkänns samt att
ett tillägg förs i yttrandet om att ”svensk djurskyddslagstiftning ska följas”.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 27
Kommunchefens missiv 6 februari 2015
Kommunchefens förslag till yttrande 6 februari 2015
Missiv från Inköp Gävleborg 16 december 2014
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Hållbara offentliga affärer
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Ulf Nyman (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP), Markus Evensson (S) och Anne Hamrén (S): Ett tillägg
görs i yttrandet under område 2.1 Estetiska och socialt hållbara krav att ”svensk
djurskyddslagstiftning ska följas”.
Benny Bergström (SD): Under område 2.1 Estetiska och socialt hållbara krav ska
tillföras Halal- och kosherslaktade produkter ska ej inköpas med hänsyn till ett
starkt svenskt djurskydd.
Ingalill Fahlström (MP), Markus Evensson (S) och Anne Hamrén (S): Avslag på
Benny Bergströms yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0489/14
§ 69 forts.

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl yrkande om
att förslaget till yttrande godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till yrkandet, Nej-röst för avslag till yrkandet.
Omröstningsresultat
Namn

Röst

Lars Molin (M)

Ja

Jonny Mill (SRD)

Avstår

Harald Noréus (FP)

Avstår

Yvonne Oscarsson (V) Avstår
Bertil Skoog (FP)

Ja

Benny Bergström (SD) Ja
Lars G Eriksson (SD)

Ja

Markus Evensson (S)

Ja

Örjan Fridner (S)

Ja

Stina Michelson (S)

Ja

Ann Hamrén (S)

Ja

Ingalill Fahlström (MP) Ja
Ulf Nyman (C)

Avstår

Victoria Andersson (M) Avstår
Kennet Hedman (M)

Justerare

Avstår

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0489/14
§ 69 forts.

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Med 9 Ja-röster och 6 som avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingalill
Fahlströms m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Benny Bergströms yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till Benny Bergströms yrkande, Nej-röst för bifall till Benny Bergströms
yrkande.
Omröstningsresultat
Namn

Röst

Lars Molin (M)

Ja

Jonny Mill (SRD)

Ja

Harald Noréus (FP)

Ja

Yvonne Oscarsson (V) Ja
Bertil Skoog (FP)

Ja

Benny Bergström (SD) Nej
Lars G Eriksson (SD)

Nej

Markus Evensson (S)

Ja

Örjan Fridner (S)

Ja

Stina Michelson (S)

Ja

Ann Hamrén (S)

Ja

Ingalill Fahlström (MP) Ja
Ulf Nyman (C)

Avstår

Victoria Andersson (M) Ja
Kennet Hedman (M)

Ja

Med 12 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat avslå
Benny Bergströms m fl yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0489/14
§ 69 forts.

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Reservationer
Lars G Eriksson (SD) och Benny Bergström (SD) till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0058/15
§ 70

Nominering till Lokal Aktionsgrupp (LAG) Leader Hälsingebygden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun nominerar Markus Evensson som Ljusdals kommuns
representant i Leader Hälsingebygdens lokala aktionsgrupp (LAG).
Sammanfattning
Leader Hälsingebygden har inkommit med skrivelse där man efterfrågar en till två
nomineringar från Ljusdals kommun till dess lokala aktionsgrupp (LAG). LAG är
den gruppering som bedömer de projektförslag som inkommit.
Kommunen är medlem i Leader Hälsingebygden.
Leader Hälsingebygden har sedan dess start bidragit på ett aktivt sätt till lokal
utveckling genom flera projekt. Det är av betydelse att kommunen engagerar sig i
arbetet och därför rimligt att vi låter oss representeras i den lokala aktionsgruppen.
Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse 26 februari 2015 att det i dagsläget är
naturligt att nominera Tommy Henriksen, stiftelsen NärLjus, då han innehar den
funktion i koncernen som handlägger dylika frågor.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 26 februari 2015
Skrivelse från Leader Hälsingebygden 30 januari 2015
Ärendet ajourneras efter två timmar återupptas förhandlingen.
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Ljusdals kommun nominerar Markus Evensson (S) som
Ljusdals kommuns representant i Leader Hälsingebygdens lokala aktionsgrupp
(LAG).
Örjan Fridner (S): Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska i första hand återremitteras. I andra hand
avslås Yvonne Oscarssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0058/15
§ 70 forts.

Nominering till Lokal Aktionsgrupp (LAG) Leader
Hälsingebygden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons yrkande om att nominera Markus
Evensson mot Ingalill Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Tommy Henriksen
Leader Hälsingebygden
Markus Evensson
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0576/11
§ 71

Medfinansiering av projekt Fjällvägen etapp 2
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommunen deltar i projektet Fjällvägen etapp 2 under tiden 1 april 2015 till 31
mars 2016.

2.

Ljusdals kommun deltar med 30 000 kronor kontant samt med arbetstid motsvarande
125 000 kronor.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Ljusdals kommun deltar sedan tre år tillbaka i projektet Fjällvägen vars syfte är att med
vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-riksgränsen i fokus stärka
utvecklingen längs sträckan. Projektet har arbetat med en mycket bred ansats där en palett av
verksamhetsområden diskuterats och bearbetats.
Projektet sista år har en omslutning på 1 430 000 kronor varav regioner och kommuner står
för huvuddelen medan näring samlat bidrar med 45 000 kronor.
Under perioden avses Fjällvägen etapp 2 skapa ”ett permanent regionalt partnerskap för
Fjällvägen som är en integrerad plattform och forum i ordinarie verksamhet. Här möts
offentliga aktörer och näringslivet för dialog och samarbete, en effekt av att kommunala
gränser och gränser mellan landskap och län minimeras.” Vidare ” handlingsplaner för
Fjällvägen som fungerar som vägledning för utvecklingssatsningar och för användning av
offentliga resurser i olika projekt”.
Kommunchef skriver i sitt yttrande att inom beredningen av detta ärende har en mindre enkät
genomförts med de från kommunen som deltagit samt Destination Järvsö och Järvsöbacken.
Det blir alldeles tydligt att de deltagande ser positivt på det arbete som hittills bedrivits och
välkomnar förslaget om en andra etapp.
Etapp 2 av projektet avses visa på en plattform för ett permanentande av verksamheten. Det är
en nödvändig och bra inriktning. Det är också rimligt att flera alternativa lösningar diskuteras.
Ett av alternativen är att verksamheten avbryts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0576/11
§ 71 forts.

Medfinansiering av projekt Fjällvägen etapp 2
Det är förvaltningens samlade bedömning att kommunen bör delta i projekt Fjällvägen etapp
2 med 30 000 kronor kontant samt med arbetstid motsvarande 125 000 kronor under tiden 1
april 2015 till 31 mars 2016.
I en eventuell andra och avslutande etapp bör frågan om förhållandet till Tidernas väg
övervägas.
Ljusdals kommun tar beslut om budget i juni, vilket innebär att frågan därmed inte kan
hanteras i budgetprocessen för 2016. Eftersom den ekonomiska insatsen är relativt begränsad
kan sannolikt ett eventuellt permanentande hanteras tillfälligt för 2016.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 17
Kommunchefens skrivelse 4 februari 2015
Svar från Järvsöbacken
Svar från Destination Järvsö
Svar från Rolf Berg
Svar från stiftelsen NärLjus
Skrivelse från Fjällvägen angående Fjällvägen etapp 2, 16 oktober 2015
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom
(KD), Harald Noréus (FP) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ingalill Fahlström (MP) och Benny Bergström (SD): Avslag på allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Fjällvägen (protokoll och medfinansieringsintyg)
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0175/14
§ 72

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen kvartal
fyra 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har skickat en redovisning av försörjningsstödet avseende tidsperioden
oktober till och med december 2014.
Perioden oktober till och med augusti 2014
Pågående ärenden/unika hushåll
483 ärenden omfattande
Antal avslutade ärenden
112 ärenden omfattande
Antal nya unika ärenden
107 ärenden omfattande

(barn under 18 år)
585 vuxna och 352 barn
137 vuxna och 62 barn
123 vuxna och 64 barn

Antal ärenden den 29 december 2014 371 ärenden omfattande
Jämförelse den 29 december 2013
363 ärenden omfattande
Jämförelse den 29 december 2012
404 ärenden omfattande

471 vuxna och 294 barn
457 vuxna och 274 barn
480 vuxna och 271 barn

Enheten har en liten ökning av ärenden på försörjningsstöd jämfört med i ifjol, men däremot
färre än 2012.
14 procent av de aktuella hushållen oktober - december 2014 var ensamstående kvinnor med
barn.
7 procent är ensamstående män med barn.
18,5 procent är ensamstående kvinnor utan barn.
34,5 procent är ensamstående män utan barn.
17 procent är sambo/gifta med barn.
Huvudorsaken för bistånd är:
44,5 procent är arbetslösa, ingen ersättning.
35 procent har otillräcklig inkomst/ersättning.
Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare.
Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn och därefter sambo/gifta med barn. Ändå är
nästan 37,5 procent av de personer som omfattas av försörjningsstöd barn under 18 år.
Av de 4 miljoner kronor som betalats ut under perioden har 2,7 miljoner kronor betalats ut till
personer födda mellan 1949 - 1983. Cirka 1,2 miljoner kronor har betalats ut till personer i
åldersgruppen födda 1984 – 1996. Cirka 24 000 kronor har utbetalats till personer över 65 år.
Justerare

Utdragsbestyrkande

25

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0175/14
§ 72 forts.

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen kvartal
fyra 2014
Under perioden har 839 beslut om bifall till försörjningsstöd fattats gällande 295 personer.
Totalt har 4 385 130 kronor betalats ut i försörjningsstöd under perioden. Det har fattats 241
beslut om avslag till försörjningsstöd gällande 135 personer. Den 29 december var drygt 3,9
miljoner kronor bokförda.
Under perioden har tio överklaganden inkommit i rätt tid. Två av dessa överklaganden har
lett till ändrade beslut och inte skickats vidare till Förvaltningsrätten i Falun. Under samma
period har 11 överklaganden avslagits av förvaltningsrätten. Ett överklagande har återvisats
till nämnden genom en dom från förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 20
Omsorgsnämndens protokoll 21 januari 2015, § 13
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 december 2014
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0061/14
§ 73

Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet i Järvsö om bidrag till
driftskostnader för skridskoled Järvsö - Orbaden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Begäran om bidrag avslås.

Sammanfattning

Järvsörådet har inkommit med en skrivelse där man ansöker om bidrag till
driften av skridskoleden på Ljusnan mellan Järvsö och Orbaden. Ansökan har
även gått till Bollnäs kommun eftersom leden berör båda kommunerna. Man
söker 10 000 kronor från vardera kommunen till i första hand bränsle.

Samma ansökan inkom även ifjol och då avslogs denna. Närljus hade då yttrat sig
att föreningen borde söka medel ur regleringsfonden. Förvaltningen har varit i
kontakt med kollegor i Bollnäs kommun och de har ännu inte tagit något beslut,
men det lutar åt avslag.
Fritidsenheten har inga medel i sin budget för att stötta detta.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 februari 2015, § 30
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2015
Ansökan 12 januari 2015
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Begäran om bidrag bifalles. Fritidsenheten får i uppdrag att
omprioritera i budget.
Markus Evensson (MP) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Markus Evenssons m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Järvsörådet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0414/14
§ 74

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler godkänns.

2.

Pengar tas från kontot investeringsbidrag samlingslokaler.

3.

Ärendet ska vara slutfört den 31 december 2015.

Sammanfattning
Sex ansökningar har inkommit och man söker totalt 143 721 kronor. I budget finns 100 000
kronor avsatta . Eftersom den sökta summan överstiger de medel som finns anvisade i budget
måste en prioritering göras mellan de olika objekten.
Skålbo Rossla o Skridsviks BGF
Föne BGF
Holännapaviljongen
Boda BGF
Järvsöfolkan
S. Veckebo Fritidsförening

33 657
11 518
10 500
36 546
23 100
28 400

Några av föreningarna som lämnat in ansökan har de senaste åren beviljats investeringsbidrag
och bör därför placeras i en kölista så att de övriga också får del av denna bidragsmöjlighet.
Om bidraget skall ge någon effekt bör ett antal objekt prioriteras istället för att alla
ansökningarna får dela lika eller fördelas enligt en procentuell fördelning. I budget för 2015
finns 100 000 kronor att fördela. Bidrag beviljas med 50 procent av godkänt bidragsunderlag.
Förvaltningens förslag är att investeringsbidraget fördelas enligt nedan och de föreningar som
inte erhåller bidrag vid årets fördelning hänvisas att återkomma nästa år.
Boda bygdegårdsförening
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan
S. Veckebo Fritidsförening
Föne Bygdegårdsförening
Totalt

36 546
23 100
28 400
11 518
99 564

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0414/14
§ 74 forts.

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2015
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 februari 2015, § 31
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2015
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Jäv
Lars G Eriksson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsexpediering
Akt
Föreningarna
Ekonomienheten
Fritidsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0254/11
§ 75

Angående föreläggande att förtydliga inställningen gällande verk
nummer 9 och 10 för vindkraftsprojektet Riberget, Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte verk nummer 9 och 10 samt stöder
Naturskyddsföreningens synpunkter gällande vindkraftverk nr 9 och 10.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 192 att tillstyrka ansökan om
tillstånd för vindkraftsparken Riberget i enlighet med miljöbalken 16 kap 4§. Den
22 maj 2014 beslutade Länsstyrelsen Dalarnas län om att lämna tillstånd för
gruppstation för vindkraft (Riberget).
Beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen i Ljusdal,
Naturskyddsföreningen Gävleborg och Gävleborgs Botaniska Sällskap.
Kommunen blev under hösten 2014 anmodad att inkomma med ett skriftligt
yttrande med anledning av överklagandena. Samhällsutvecklingsförvaltningen
ansåg att yttrande inte behöver lämnas eftersom kommunens beslut bör stå fast. Det
fanns dock möjlighet att yttra sig före 5 november 2014.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog 14 oktober 2014, § 172 att kommunstyrelsen
beslutar att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsen beslutade 30 oktober 2014, § 254 att skriva ett yttrande att
Ljusdals kommun stöder Naturskyddsföreningens synpunkter gällande
vindkraftverk nr 9 och 10.
Nu är Ljusdals kommun förelagd att förtydliga inställningen till i målet aktuella
vindkraftverk nr 9 och 10 samt därvid ange om tillstånd till dessa vindkraftverk
numera tillstyrks eller avstyrks.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 20 februari 2015 i tjänsteskrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ljusdals kommun inte tillstyrker
verk nr 9 och 10 samt stöder Naturskyddsföreningens synpunkter gällande
vindkraftverk nr 9 och 10.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0254/11
§ 75 forts.

Angående föreläggande att förtydliga inställningen gällande verk
nummer 9 och 10 för vindkraftsprojektet Riberget, Ljusdals kommun
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (SRD) och Benny Bergström (SD):
Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0137/14
§ 76

Antagande av detaljplan för Tälle 27:14 i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplanen för Tälle 27:14 antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder på fastigheten Tälle 27:14
efter ansökan från Ljusdalshem. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för
en fyravånings bostadsbyggnad inom fastigheten, till skillnad mot nuvarande
detaljplan som enbart medger två våningar.
Planområdet tillika fastigheten är beläget mitt emot brandstationen på
Molinsgatan i Ljusdal centrum. Planförslaget var föremål för samråd under
september/ oktober 2014, och underrättelse i januari 2015. Detaljplanen har
bedömts uppfylla villkoren för enkelt planförfarande och kan därför antas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 februari 2015, § 35
Antagandehandlingar 27 januari 2015
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0030/14
§ 77

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala
ordningsstadgan med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område
(även byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på
nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och
valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och
även under ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot
djurhållning som kan utsättas för allvarliga skador.

2.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i
lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid
nyårsafton då både användning och skaderisker är som allra störst.
Informationen ska gälla både risker och olägenheter för människor och djur
samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel
åldersgränsen på 18 år.

Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter,
kompletterar den lokala ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra
fyrverkerier och smällare inom tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på
särskilt anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och
smällare under en begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste
uppvisas och överlämnas till handeln innan försäljning av
fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0030/14
§ 77 forts.

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid
beslutades om återremiss.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges
överläggning den 17 november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt
i kommunstyrelsens förslag förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes
synpunkter på förslaget. I beredningen av återremissen har förslaget reviderats i
linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella
möjligheten att följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala
ordningsstadgan menande att det skulle te sig fruktlöst att införa nya och striktare
regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra att kontrollera. Paralleller till
andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan hållning. En rimlig
hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och reviderade
regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av
efterlevnaden kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de
tider som föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man
kommer att anstränga sig för att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna
förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 30
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från förslagsställaren, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera
14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0030/14
§ 77 forts.

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen
Yrkanden
Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0025/14
§ 78

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan
med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton
klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton
från klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan
utsättas för allvarliga skador.
2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten
och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker
är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för människor och
djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldersgränsen på
18 år.

Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala
ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en
begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och
överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0025/14
§ 78 forts.

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades
om återremiss.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17
november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag
förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen
av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att
följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle
te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra
att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan
hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och
reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden
kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som
föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för
att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 28
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från förslagsställare, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj
2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0028/14
§ 79

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan
med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton
klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton från
klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan
utsättas för allvarliga skador.
2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten
och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker
är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för människor och
djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldersgränsen på
18 år.
Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala
ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en
begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och
överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades
om återremiss.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

KS 0028/14
§ 79 forts.

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17
november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag
förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen
av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att
följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle
te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra
att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan
hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och
reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden
kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som
föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för
att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 29
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från förslagsställare, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj
2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

§ 80

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 14-32.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-03-05
Diarienummer

§ 81

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•

Justerare

Styrelsen AB Ljusdalshem 17 december 2014
Styrelsen AB Ljusdalshem 17 december 2014

Utdragsbestyrkande
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