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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 82

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

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
-

-

Östernäs. Kontakt med Peab i veckan. Arbetet fortgår, inne i ett intensivt skeende.
Timmeromlastningen. Förstudien pågår året ut. Nyttoanalys pågår, görs av Ramböll.
Inköp Gävleborg. Inköpsorganisationen intensifieras. Förberedelse pågår för att bygga
upp en egen inköpsorganisation som ska kunna möta de krav som Inköp Gävleborg
ställer på kommunen. En inköpschef krävs.
Hälsingerådet har haft möte i mars. Arbetsformer för rådet, fjällvägen, stambanan,
vindkraftsfrågor kopplat till hälsingegårdarna, Hälsingland turism.
Lägesrapport på köpingsutvecklingen. Beslut på kommunstyrelsens sammanträde i
maj, arbetet är igång i sitt förberedelsestadium.
Anpassningarna av Ljusdalssalen är beställda.

Ekonomichef Nicklas Bremefors redovisar ekonomisk månadsrapport för februari månad:
-

Kommunstyrelsen har en budget 2015 som tillåter kostnaderna att vara 13 miljoner
kronor högre än kostnadsnivån 2014. Ligger nu till och med lägre.
Utbildningsnämnden har en budget 2015 som tillåter kostnaderna att vara 1 miljon
kronor högre än 2014. Ligger 1,5 miljon över, kanske väl högt?
Omsorgsnämnden har en budget 2015 som tillåter kostnaderna vara 17 miljoner
kronor lägre än 2014. Ligger 1,7 miljoner kronor över. Ett beräknat underskott kan då
vara 6 månader x 1,7+17= -27,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att kommunstyrelsens beredning kommer att
diskutera hur ekonomirapporterna ska ske på kommunstyrelsen hädanefter.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0014/15
§ 83

Budget för kommunledningskontoret och
samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till budgetramar för kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018 för drift och investering godkänns med följande
förändring:
-

Investeringsbehovet för biblioteket ska vara 4 000 000 kronor år 2017

Sammanfattning
Driftsbudgeten för kommunledningskontoret har beräknats utifrån beslutad ekonomisk
långsiktsplan (ELP) för 2016 och 2017. För 2018 beräknas ingen ytterligare justering av den
totala budgetramen utöver den justering som görs för generella kostnadsökningar enligt den
nya budgetprocessen.
För kommunledningskontoret finns därutöver inga ytterligare äskanden.
Investeringsbudgeten har även den beräknats utifrån beslutad ekonomisk långsiktsplan för
2016 och 2017. För 2018 ligger budgetförslaget i samma nivå som för 2016-2017.
Driftsbudget för samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknats utifrån beslutad ekonomisk
långsiktsplan för 2016-2017. Utöver detta finns ett tilläggsäskande från och med 2016 för
etablering av ett Kulturcentrum på Slottegymnasiet i enlighet med utredning som gjorts. För
2018 beräknas ingen ytterligare justering av den totala budgetramen utöver den justering som
görs för generella kostnadsökningar enligt den nya budgetprocessen samt tilläggsäskandet för
nytt Kulturcentrum.
Fastighetsenhetens budgetram har i förslaget inte justerats utifrån beräknad kostnad för
vakanta lokaler.
Framtida kostnader för kraftverket Kvarndammen har inte kunnat beräknas.
Utifrån tidigare beslutad ELP har verksamheterna prioriterat sina investeringar under åren
2016-2018. Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0014/15
§ 83 forts.

Budget för kommunledningskontoret och
samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 40
Kommunchefens skrivelse 24 februari 2015
Förslag ramar drift 2016-2018
Förslag ramar investering 2016-2018
Förslag ramar investeringar utöver ram 2016-2018
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2014, § 41
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 mars 2014
Förslag till ramar drift 2016-2018
Förslag till budgetförändringar/utökningar
Förslag till budgetramar investering
Förslag till investeringar utöver ram
Beskrivning investeringsprojekt

Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Investeringsbehovet för biblioteket ska vara 4 000 000 kronor år 2017.

Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Jonny Mills yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till budgeten i övrigt. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen
Ekonomienheten för revidering
Kommunchefen
Samhällsutvecklingschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0446/14
§ 84

Förlängning av avtal som sträckte sig till 31 mars gällande
Hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd. Regnet och HelGe
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förlängningen av avtalet godkänns.

Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att Gävleborgs län kommer att omfattas av ”Lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län” från och med 1 januari 2015.
Gävleborgs läns landsting och länets kommuner har kommit överens om att de gemensamma
frågor som idag hanteras av Region Gävleborg och avser mellankommunal verksamhet, och
således inte omfattas av lag om regionalt utvecklingsansvar ska hanteras i en gemensam
nämnd. Nämndens verksamhet skulle starta den 1 april 2015, vilket gjorde att avtal gällande
verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe) måste förlängas i tre månader.
Tidplanen för att starta den gemensamma nämnden har nu senarelagts. Landstinget och
kommunerna är överens om att det pågående samarbetet förlängs framtill dess den
gemensamma nämnden inleder sitt arbete, vilket ska vara genomfört senast den 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 36
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 mars 2015
Kommunstyrelsens protokoll 4 december 2014, § 297
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på
gemensam nämnd

Beslutexpediering
Akt
Region Gävleborg (protokoll och undertecknat avtal)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0060/15
§ 85

Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FOU - Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns
landsting och kommunerna i Gävleborgs län från och med 1 april 2015 antas.

Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle,
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt
Gävleborgs läns landsting, har träffat överenskommelse angående gemensam
nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe från och
med den1 april 2015
Kommunen har under hösten givits möjlighet att delta i förberedelserna inför
inrättandet av den gemensamma nämnden och vid dessa möten anslutit sig till
regionens liksom övriga kommuners gemensamma hållning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 37
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i
Gävleborgs län från och med 1 april 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0060/15
§ 86

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län från och med den 1 april 2015 antas.

Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle,
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt
Gävleborgs läns landsting har inrättat en gemensam nämnd.
Den gemensamma nämnden tillsätts i Gävleborgs läns landsting och ingår i dess
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna
och landstinget ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 19
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd,
RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i
Gävleborgs län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0109/14
§ 87

Länsgemensamt projekt "Framtidens arkiv"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun deltar med övriga kommuner i länet i projektet Framtidens Arkiv.
Projektägare är Gävle kommun.

2.

105 000 kronor avsätts ur kommunkansliets budget 2015 för ändamålet.

3.

För kommande år avsätts medel för projektet i samband med budgetarbetet.

Sammanfattning
Projektet Framtidens Arkiv startades för att lösa problemen med att arkivera och hantera
digital information i framtiden, med hjälp av en övergripande strategi som tar ett helhetsgrepp
om juridik, teknik och organisation.
Behoven av digitalt bevarande lösningar kommer att öka. I takt med att fler och fler system
måste tas ur drift, trots att informationen i dem behöver bevaras, kommer kostnaderna för att
sköta dessa system som behövs för verksamheten att öka snabbt, samtidigt som fler och fler
systemberoenden gör dem svåra att arbeta med. Katastrofscenariot innebär exempelvis att
enskilda maskiner skadas eller förstörs och att informationen inte kan återskapas, eller endast
återskapas till mycket stora kostnader. Utöver detta förväntas fler och fler verksamheter göra
sin information tillgänglig via e-tjänster. Ett väl fungerande och verksamhetsfrämjande earkiv kan underlätta behoven genom bland annat de förvaltningsgemensamma
specifikationerna.
Projektet beräknas behöva en budget på 1 580 000 kronor per år 2015-2017.
Upphandlingsåret 2018 beräknas en budget på 2 480 000 kronor och därefter en
årlig kostnad på ca 6 230 000 kronor.
Fördelningen av kostnader har beräknats på invånarantalet i varje kommun vid
2013 års utgång samt en symbolisk summa för Region Gävleborg (oklart i
skrivande stund om Regionen kommer att medverka). För Ljusdals kommun
innebär det en kostnad på 105 000 kronor per år för projektåren 2015-2017,
165 000 kronor för upphandlingsåret 2018 och 414 000 kronor per förvaltningsår
2019 och framåt.
Överlag hanteras tiotusentals dokument digitalt för att sedan arkiveras analogt, ett steg med
stora kostnader i både tid och material. Redan idag är behoven stora och mängden information
ökar varje år. Tiden det tar att ställa iordning handlingar för arkivering ökar kontinuerligt allt
eftersom informationen ökar. Det kan också förväntas att allmänheten ställer högre krav på
kommunen med fler förfrågningar om att ta del av information.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0109/14
§ 87 forts.

Länsgemensamt projekt "Framtidens arkiv"
Kommunkansliet har vid flera tillfällen påtalat för kommunstyrelsen (tillika arkivmyndigheten) att centralarkivet börjar bli fullt. I dagsläget uppskattar vi att det finns utrymme
för fem år framåt. Att bygga nya arkivlokaler när övriga kommuner undersöker digital
arkivering är inte något som kommunledningskontoret förordar.
Övriga nio kommuner i länet har redan fattat beslut om att delta i projektet.
Samverkansnyttan kan sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•

Högre kompetens
Högre effektivitet (slipper bygga parallella vägar)
Kortare tid till införande
Bättre ekonomi i projektet
Bättre modell för förvaltning över längre tid

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun deltar i
projektet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 38
Kommunledningskontorets skrivelse 26 februari 2015
Framtidens Arkiv- förstudie 2013
Delprojektspecifikation för Framtidens Arkiv i Samverkan
Förslag till samverkansavtal

Beslutsexpediering
Akt
Gävle kommun
Åke Norberg
Ekonomienheten
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0105/09
§ 88

Ramavtal turistbyrå och turistinformationer 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till ramavtal med Destination Järvsö angående turistbyrå och
turistinformationer godkänns.

2.

Kostnad utöver budget för 2015 bekostas ur kommunstyrelsens konto till
förfogande.

3.

Kostnad från 2016 inarbetas i budget.

4.

Kommunchefen får i uppdrag att efter sommaren 2015 återkomma med en
utvärdering av hur verksamheten har fungerat i Ljusdal och Färila.

Ärende
Kommunen har sedan april 2013 genom ramavtal och i samarbete med
Destination Järvsö bedrivit turistbyråverksamhet i före detta järnvägsstationen i
Järvsö. Avtalet löper ut per 30/4 2015.
I samarbete med Inköp Gävleborg har en ny upphandling genomförts. Efter
förhandlingar i enlighet med LOU har preliminär uppgörelse gjorts med
Destination Järvsö.
Det nya avtalet avses gälla från 1/5 2015 och i två år med ett års möjlig
förlängning.
I det aktuella avtalet har inarbetats två bemannade turistinformationer med
öppethållande mellan 15/6 – 16/8, varav en avses placeras i Ljusdal respektive en
i Färila.
Det tidigare avtalet omslöt 917 207 kronor per år medan avtalet för den
kommande perioden, inklusive de två nya turistinformationerna, kommer att
omsluta 1 032 435 kronor per år.
Kommunens kostnad, utöver ramavtal, för de tillfälliga turistinformationer vilka
upprättats med andra samarbetspartners under 2014 var 100 000 kronor per år.
Kostnader vilka belastade kommunstyrelsen och Stiftelsen Närljus.
I det nya avtalet ingår alla kostnader förutom lokaler för turistinformationerna.
Dessa vilka avses anordnas av kommunen. Årlig kostnad beräknas till 20 000
kronor.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0105/09
§ 88 forts.

Ramavtal turistbyrå och turistinformationer 2015-2018
Det måste anses rimligt att kommunen bedriver turistinformativ verksamhet.
Erfarenheterna av samarbetet med Destination Järvsö bedöms som goda.
Det har vid olika tillfällen framförts synpunkter menande att kommunen på ett
mer permanent sätt även skulle bedriva turistinformativ verksamhet i Ljusdal och
Färila. Med detta avtal kommer sådan att förverkligas. Eftersom
turistinformationerna avses drivas av Turistbyrån och Destination Järvsö är det
rimligt att förvänta en hög kvalitet på verksamheterna.
Den totala kostnaden ökar med ca 35 000 kronor per år, vilket kan anses vara
rimligt.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 mars 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Ulf Nyman (C), Benny Bergström
(SD), Jonny Mill (SRD), Örjan Fridner (S), Kennet Hedman (M), Anne Hamrén
(S) och Harald Noréus (FP): Bifall till kommunchefens förslag.
Kommunchefen får i uppdrag att efter sommaren 2015 återkomma med en
utvärdering av hur verksamheten har fungerat i Ljusdal och Färila.
Jonny Mill (SRD), Kennet Hedman (M), Anne Hamrén (S) och Harald Noréus
(FP): Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande om utvärdering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Destination Järvsö
Inköp Gävleborg
Kommunchefen för verkställande, Balanslista klk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0452/14
§ 89

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för del av Öje 11:21 i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning
Planen syftar till att skapa en parkeringsyta och att reservera mark för en
förlängning av gång- och cykelvägen som går från Turistvägen längs med
Vallmovägen och som nu avslutas vid den aktuella platsen.
Kommunen äger marken i planområdet.
Med tanke på de ökande aktiviteterna i form av skidbacke, bergcykelpark och det
planerade grottbadet är det önskvärt att det tillskapas parkeringsytor i området.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets prototokoll 10 mars 2015, § 44
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser 4 mars 2015
Samrådshandlingar 27 februari 2015

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0532/09
§ 90

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Stene 6:24 i Järvsö
"Kulthammar"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning
Kulthammar AB äger fastigheten Stene 6:24, Kulthammar, som idag består av ett
flerbostadshus i två våningar samt en byggnad vars halva yta inrymmer ett dagis. Resterande
mark utgörs av främst av öppen mark och ett par mindre skogspartier.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra 18-20 nya parhus för bostadsändamål.
Området har i fördjupad översiktsplan för Järvsö utpekats som möjlig lokalisering av
bostäder.
Kommunen äger fastigheten Stene 9:1, Stene Gård, som i norr gränsar mot planområdet.
Gårdsbildningen på Stene 9:1 ligger mer än 200 meter från det aktuella planområdet och bör
inte störas av den föreslagna detaljplanen.
Efterfrågan på bostäder i Järvsö ökar varför det är önskvärt att åstadkomma nya lokaliseringar
för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 45
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2015
Samrådshandlingar 27 februari 2015

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0272/14
§ 91

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Öje 28:1 med flera i
Järvsö "Stenevägen"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning
Planområdet är beläget på Stenevägens södra sida mellan centrum och älvbron.
Planområdet är i huvudsak obebyggt men berör även en tidigare bebyggd fastighet. Området
har även tidigare omfattats av detaljplan.
Den obebyggda marken ägs till större delen av kommunen, men omfattar även en privatägd
tomt.
I fördjupad översiktsplan för Järvsö, antagen den 4 november 2014, utpekas området som ett
beyggelseområde lämpligt för en stadsmässig bebyggelsemiljö i två våningar med blandade
funktioner som bostäder, kontor och handel. Utformningen av ny bebyggelse bör utgå från
den befintliga bebyggelsemiljön. Befintlig detaljplan bör justeras.
Efterfrågan på bostäder och tomtmark i Järvsö ökar. AB Ljusdalshem har inkommit med
förfrågan om att få förvärva kommunens del av planområdet för uppförande av
trygghetsboende.
Det torde vara önskvärt att skapa nya möjligheter för bostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 43
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 mars 2015
Samrådshandlingar 27 februari 2015
Beslutexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0262/11
§ 92

Komplettering av miljökonsekvensbeskrivning med analys av
energitillförseln gällande konstgräsplan på Älvvallen i Ljusdal
Kommunstyrelsens beslutar
1.

Den enklare analysen av energitillförseln till Fotbollshall/Konstgräsplan med
tältöverbyggnad på Älvvallen godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt att en miljökonsekvensanalys skall upprättas i samband med
nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1 i Ljusdal. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8
januari 2015, § 16 beslutades att en enklare analys av energitillförseln till
Fotbollshall/Konstgräsplan med tältöverbyggnad på Älvvallen skall genomföras.
VD:n för Ljusdals Energi har belyst de fakta som gäller för energitillförseln ur olika
perspektiv.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 35
Kommunchefens skrivelse 24 februari 2015
Ljusdals Energi, Analys av energitillförseln i samband med nybyggnad av fotbollshall vid
Älvvallen i Ljusdal, 6 februari 2015
Kommunstyrelsens protokoll 8 januari 2015, § 16

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0126/15
§ 93

Redovisning KS konto till förfogande 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008 ska redovisning av kontot kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Redovisning t o m 5 mars visar att det finns 1 820 000 kronor (avsatt budget
1 900 000 kronor) kvar på kontot.
I kommunstyrelsens investeringsutrymme (avsatt budget 3 000 000 kronor) finns
3 000 000 kronor kvar på kontot.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0306/14
§ 94

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avser fjärde kvartalet 2014. Av
kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 51
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 31
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 februari 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0218/14
§ 95

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För fjärde kvartalet 2014 fanns totalt tretton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tio individrapporter inom verksamhetsområdet
SoL (socialtjänstlagen) – äldreomsorg - samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - omsorger om personer med
funktionshinder. Det innebär att det är tretton personer som fått vänta mer än tre månader på
verkställighet av beviljade insatser.
Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende i samtliga tio individrapporter
som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med
funktionsnedsättning gäller insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson samt
korttidsvistelse i form av stödfamilj.
Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende har ett beslut från den 7 oktober 2013.
Personen ifråga har tackat nej till två erbjudanden under väntetiden. Det personliga
förhållandet har förändrats sedan ansökan gjordes, då den även omfattade medboende vilket
den inte längre gör. Ett av ärendena med beslut i juni 2014 blev verkställt i oktober. Ett
ärende hann aldrig verkställas då personen ifråga avled.
Det ärende som har beslut från januari 2014 köper Ljusdals kommun en plats åt på ett
specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att kunna verkställa det i Ljusdals
kommun.
Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning har den som väntat
längst ett beslut om kontaktperson daterat den 23 oktober 2014.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 50
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 36
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 26 januari 2015
Rapportering av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2014, 30 januari 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0394/14
§ 96

Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att
parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan i Ljusdal är under all kritik, så gott som
dagligen kör bilar mot trafikriktningen och bilar står parkerade hela dagen trots bestämmelsen
om två timmars parkeringstid.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 198 att överlämna beslutsrätten
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har förståelse för att
kunder till verksamheterna längs Tällegatan har svårt att hitta platser i direkt anslutning till
målpunkterna. Dels är platserna längs gatan få, dels står bilarna parkerade längre än den tid
som är tillåten. Parkeringsövervakning sker mycket sporadiskt i Ljusdal, vilket är något
förvaltningen arbetar med att hitta en lösning på. Förvaltningen har även åtgärdat den vridna
skylt som förslagsställaren uppmärksammat.
Förvaltningen anser dock inte att problemen är så stora att en del av torget ska användas för
parkering. I Ljusdal finns egentligen endast två riktiga torg, dels Riotorget och dels Postplan.
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv bör vi värna om dessa platser som är till för evenemang,
demonstrationer och allmänt folkliv. Parkeringsplatser finns i närheten av Riotorget, t ex på
södra sidan om Norra Järnvägsgatan, både mitt emot biografen och mitt emot Coop samt
bakom biografen. Då avståndet inte är mer än 120 meter får det anses vara fullt godtagbart.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att initiativ har tagits för att starta en
process för att utveckla hela Ljusdals köping. Behov av parkeringsplatser är en fråga som
kommer att ingå i den processen. Ur ”stadsbyggnadsperspektiv” bör de få torg som finns i
köpingen värnas. Parkeringsplatser för besökare, boende, turister och handel måste ses i ett
helhetsperspektiv för köpingens centrum och medborgarförslaget förslås därför avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0394/14
§ 96 forts.

Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 59
Förslag till beslut 3 mars 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 januari 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014
Medborgarförslag 5 november 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0410/14
§ 97

Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal
med Estrad Ljusdal som förebild
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda utgångspunkter och förutsättningar för en
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsverksamhetsområdet i nära samverkan med
motsvarande organisation för kulturverksamhet ”Estrad Ljusdal”.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 197 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen ”Arena Ljusdal med
Estrad Ljusdal som förebild” tillstyrks samt förordar att en utredning genomförs i enlighet
med motionärernas förslag.
Förvaltningen ser stora verksamhetsmässiga fördelar med en etablering av en idrottslig
samverkansorganisation för barn och ungdomar enligt samma organisatoriska modell som
inom Estrad Ljusdal (kommunen i en koordinerande roll/funktion och föreningar/
studieförbund som operativa aktörer i verksamheten). Dessutom skulle avsevärda
organisatoriska och verksamhetsmässiga samordningsvinster kunna skapas mellan idrottslig
verksamhet och kulturell verksamhet för barn och ungdomar i kommunen i och med förslaget
i motionen. En eventuell utredning i enlighet med motionen kan genomföras under 2015 av
samhällsutvecklingsförvaltningen, där förutsättningar och kostnader för ett eventuellt
genomförande kan klarläggas inför kommande beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Socialdemokraterna via Malin
Ängerå och Mattias Hedin motionerat om en utredning angående förutsättningarna för en
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsområdet. I motionen beskrivs möjligheten att
införa en liknande funktion som nu redan finns inom kulturverksamheten ”Estrad Ljusdal”.
Vi är på god väg att genomföra ett ”rörligt” Kulturcentrum vid Slottegymnasiet. Estrad
Ljusdal har i detta sammanhang en viktig roll när det gäller scenkonst. Att på liknande sätt
involvera fritid och idrott ser jag som en stor utvecklingspotential för flera områden. Jag
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0410/14
§ 97 forts

Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal
med Estrad Ljusdal som förebild
tänker i första hand på barn och unga, men detta skulle även gynna vuxna, Slottegymnasiet
och Ljusdal som helhet.
Därför föreslås att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 58
Förslag till beslut 27 januari 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 197
Motion 14 november 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Anne Hamrén (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

2015-04-01
Diarienummer

KS 0105/10
§ 98

Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Roland Bäckman (S) har lämnat en motion om att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår
kommun kan drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presenterar en framtida
planering för de som drabbas.
Motionären skriver i sin motion ” Tillgången på offentlig service och infrastruktur är ofta
avgörande för om det är möjligt att bo och verka i glest bebyggda områden. För att motverka
en alltför stor utflyttning måste vi ständigt vara lyhörda inför förändrade förutsättningar.
När det gäller verksamhetsområden med andra huvudmän än vår kommun, är möjligheten att
motverka beslut ibland begränsad. Ett sådant område är tillgången på fast telefoni.
Från halvårsskiftet 2010 kommer 500 hushåll i Sverige att bli utan fast telefoni och inom fem
år kommer 5 000 hushåll sakna den möjligheten. Det finns uppgifter om att 70 000 hushåll
inom åtta år kommer att sakna den för många, så självklara möjligheten som att kommunicera
via fast telefoni.
Med ny teknik kommer det säkert att lösa sig för många hushåll, men det kan skapa problem i
vissa kommuner där tillgången på fast telefoni är en förutsättning för t ex Trygghetslarm.
Förutom möjligheten att installera trygghetslarm kan det finnas fler funktioner som också
behöver säkerställas.”
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010, § 55 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-chefen för yttrande.
IT-chefen skriver i sitt yttrande:
”Vid förändringar av det gamla kopparnätet tas den fasta telefonin ofta bort och ersätts med
fiber eller mobila lösningar. När det görs kan till exempel den delvis utbyggda bredbandslösning via kopparnätet (som finns på många håll) som kallas xDSL inte längre användas.
Detta innebär att enbart TeliaSoneras lösning blir möjlig att beställa för de som bor och verkar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0105/10
§ 98 forts.

Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni
i de regionerna. Dessa frågor har diskuterats i samband med arbetet att ta fram en IT-infrastrukturplan för länet. Viktigt är då att kommunen tar aktiv del i att främja utbyggnad av
bredband för att möjliggöra etablering inom de områden där annan alternativ utbyggnad inte
prioriteras av näringslivet. Prioritering av att avsätta medel för utbyggnad är avhängigt att
kunna bo och verka för både privatpersoner likväl som företagsverksamhet och även
offentliga verksamheter som bedrivs inom de geografiska områdena.
När det gäller trygghetslarm så har dessa frågor diskuterats på länsnivå men även inom
kommunen. Arbete med att byta ut de analoga larmen till digitala larm pågår men behöver
ytterligare ses över hur de ska hanteras framöver för att fungera optimalt. Det är givetvis även
svårt att få mobila lösningar att fungera om det är brister i mobiltäckningen inom de områden
där man bor, verkar eller rör sig. Dessa frågor behöver ytterligare lyftas och även avsättas
resurser för att etablera bredbandslösningar eller annan infrastruktur i områden som påverkas
och inte hanteras av operatörer av infrastruktur.
TeliaSonera basunerar just nu ut, via reklam och media, att de avser att bygga ut mobila
infrastrukturen i hela landet och har avsatt en ansenlig summa pengar för det arbetet. Vad det
innebär rent konkret för vårt område vet vi idag inte, men kommunerna i Hälsingland har ju
TeliaSonera som leverantör av vår telefoni inklusive mobiltelefoni och kommer den vägen
trycka på behoven även utifrån att vi har verksamhet spridd över hela kommunen. Det innebär
att om vi därigenom kan få ytterligare utbyggnad till stånd kommer det även gagna kommuninnevånare och besökare i de områdena likväl som de rent kommunala verksamheterna som
agerar inom berörda områden.
Med andra ord så påverkas våra kommuninnevånare och konkurrensen minskar inom de
områden som drabbas då det inte blir ett operatörsneutralt nätverk fram till respektive
användare. Det är kanske däremot inte så lätt att motivera kostnaderna det innebär att bygga
fram till varje enskild fastighet även om det skulle vara önskvärt och väl så motiverat för att
kunna bo och verka i Ljusdals kommun”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Roland Bäckman (S) i en motion
den 15 februari 2010 föreslog att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår kommun kan
drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presentera en framtida planering för de
som drabbas.
Sedan dess har det visat sig att indragningar av fast telefoni sker och att enskilda invånare
drabbas. Kommunen har bland annat tillsammans med Hälsingerådet tillskrivit tidigare
infrastrukturminister om konsekvenserna av indragen fast telefoni. Tidigare ordförande i
kommunstyrelsen har också fört samtal med Telia där frågan om trygghetslarm lyfts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0105/10
§ 98 forts.

Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni
Post- och telestyrelsen har regeringens uppdrag att tillse att teleoperatörerna inte river fast
telefoni utan att det finns mobiltelefoni att tillgå.
Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 47
Förslag till beslut 3 mars 2015
Yttrande från IT-enheten 7 november 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2010
Motion 22 februari 2010
Yrkanden
Örjan Fridner (S) och Anne Hamrén (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0468/10
§ 99

Avskrivning av medborgarförslag om att använda Vij skola som ett
allaktivitetshus
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avskrivs.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Vij skola ska
användas som allaktivitetshus.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2010, § 234 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande och förvaltningen och även samhällsutvecklingsutskottet har haft medborgarförslaget
uppe för diskussion.
Vij skola såldes för några år sedan till privata ägare. Kommunen förfogar därför inte över
skolan längre och medborgarförslaget bör därmed avskrivas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 46
Kommunledningskontorets skrivelse 25 februari 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 28 februari 2010, § 12
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2010, § 234
Medborgarförslag 19 november 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0370/14
§ 100

Medborgarförslag gällande öppna förskolan i Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att låta öppna förskolan få
vara kvar.
Utbildningsnämnden har beslutat att öppna förskolan ska stängas. Förslagsställaren har bland
annat gett förslag på att ha öppna förskolan i Kläppa fritidsgårds lokaler under dagtid eller att
minska antalet dagar som öppna förskolan har öppet.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 173 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 128 att kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat. Detta på grund av kommunfullmäktiges beslut den
24 november 2014, § 205 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta driva öppna
förskolan samt att finansiera den inom befintlig budgetram.
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och
med att kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 205 gett utbildningsnämnden i uppdrag
att fortsätta driva öppna förskolan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 48
Förslag till beslut 3 mars 2015
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2014, § 128
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 173
Medborgarförslag 22 oktober 2014
Jäv
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Rolf Paulsson
(SRD) träder in i hans ställe.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0375/14
§ 101

Medborgarförslag gällande Ramsjö skola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om Ramsjö skola har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
föreslår att Ramsjö skola ska vara kvar enligt tidigare beslut till avslutningen våren 2015 och
om något av vikt för skolans överlevnad framkommit till december 2014 bör beslut tas från
läsår till läsår att skolan drivs vidare.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 172 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2014, § 127 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll att kommunfullmäktige redan har beslutat att
skolan i Ramsjö ska läggas ner på grund av att utbildningsnämnden som skolhuvudman inte
kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens kap 2 § 8.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och
med att kommunfullmäktige har beslutat om nedläggning av Ramsjö skola, något som
utbildningsnämnden också genomfört.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 49
Förslag till beslut 3 mars 2015
Utbildningsnämndens protokoll 16 december 2014, § 127
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 172
Medborgarförslag 27 oktober 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0084/15
§ 102

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag per den 24 februari 2015.
I redovisningen ingår åtta motioner och 23 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015,§ 39
Förslag till beslut 24 februari 2015
Sammanställning 24 februari 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

§ 103

Principdiskussion om beredning av ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
På kommunstyrelsens marssammanträde startades en diskussion om varför
kommunstyrelsens ordförande valt att inte ta med ett ärende på dagordningen.
Ärendet hade behandlats av personalutskottet.
Ordföranden meddelade att han, när beredningen inför kommunstyrelsens
sammanträde pågick, fick information som gjorde att han bedömde att ärendet inte
var färdigt att behandlas av kommunstyrelsen. Ordföranden valde därför att inte ta
med ärendet på dagordningen och ärendet skickades på vidare beredning.
Ordföranden meddelade vid marssammanträdet att en principdiskussion om
ärendeberedning skulle ske vid dagens sammanträde.
Diskussion och information sker.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

§ 104

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•

Justerare

Ljusdal Energikoncern 20 februari 2015
Inköp Gävleborg 13 januari 2015
AB Ljusdalshem 28 januari 2015
AB Ljusdals Servicehus 28 januari 2015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

§ 105

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 296-303/2014 samt 1-24/2015
för SUF samt 33-40/2015 för KLK.
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

34

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0032/15
§ 106

Delegeringsbeslut nominering till bolagsstyrelserna för Inlandsbanan AB
samt Inlandsbanan Turism AB
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett delegeringsbeslut i ett brådskande ärende
gällande nominering av styrelseledamot till Inlandsbanan AB och Inlandsbanan Turism AB
för en tid av fyra år.
Beslutet måste enligt kommunallagen anmälas vid nästkommande sammanträde.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0087/15
§ 107

Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening
2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 9 april.
Sammanfattning
Kommunvalet 2014 innebär nyval av IEF:s styrelse för mandatperioden 2015-2018.
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och ber kommunerna lämna förslag på
styrelseledamöter. Nomineringar ska vara inskickade före 13 april 2015.
Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) nomineras till
ledamot och Jonny Mill till ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0088/15
§ 108

Val av representant till föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners
årsstämma
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 9 april.
Sammanfattning
Val av representant vid årsstämmodagar för föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner ska
göras. Stämmodagarna kommer att hållas tillsammans med Inlandskommunerna ekonomisk
förenings årliga Inlandsting i Strömsund 21-22 maj 2015.
Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) väljs till
kommunens representant.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0132/15
§ 109

Val av representant till Inlandsting i Strömsund 21-22 maj 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 9 april.

Sammanfattning
Det 25:e Inlandstinget hålls i Strömsund 21-22 maj 2015. Temat är främst ersättningen för
utnyttjandet av Inlandets naturresurser och Inlandets infrastruktur.
Kommunledningskontoret föreslår 24 mars 2015 att Björn Mårtensson (S) väljs till
kommunens representant.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0257/14
§ 110

Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassad
bastuanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Hedsta bystuga beviljas bidrag om 88 500 kronor som delfinansiering av anläggning med
handikappanpassad bastu.
2. Medel disponeras ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Hedsta Bystuga har beviljats 200 000 kronor i bidrag från Boverket för att anlägga en
handikappanpassad bastu med därtill hörande parkering, badplats med mera. För att bidraget
från Boverket skall kunna betalas ut krävs att kommunen bekostar motsvarande 30 % av
kostnadsunderlaget. Detta uppgår till 295 000 kronor vilket innebär att kommunen förväntas
delta med 88 500 kronor.
Samhällsutvecklingsutskottet har 17 mars beslutat föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan.
Huvudskälet är att Hedsta Bystuga inte är en så kallad godkänd förening i Ljusdals kommun
och därmed inte heller är kvalificerad att söka bidrag enligt gällande reglemente.
Ärendet har behandlats med avslag i kommunstyrelsen 2014, § 229.
Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse 25 mars 2015 att bastun i Hedsta skulle enligt
uppgift komma att bli den första fullt funktionshinderanpassade bastuanläggningen i
kommunen. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det i dagens situation en självklarhet att även
människor med funktionella hinder kan ges möjlighet att på lika villkor göra besök i dylik
anläggning i vår kommun.
Det statliga bidraget om 200 000 kronor följs av ett krav om kommunal delfinansiering. Det
förefaller obetänkt att kommunen avstår från inrättande av den för funktionshindrade
anpassade bastuanläggningen och därmed samtidigt förlorar den statliga huvudfinansieringen.
Samhällsutvecklingsutskottets bedömning att avslå bidragsförfrågan är ur ett regelperspektiv
korrekt.
Ur ett vidare samhällsperspektiv kunde det likväl vara rimligt att bifalla ansökan. Ett sådant
bifall skulle leda till att kommunens befolkning, och möjligen även besökande, genom en
begränsad delfinansiering om 88 500 kronor skulle berikas med en modern
funktionshinderanpassad bastuanläggning inklusive tillhörande faciliteter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0257/14
§ 110 forts.

Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassad
bastuanläggning
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 25 mars 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 54
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 mars 2015
Ansökan från Hedsta Bystuga 3 mars 2015
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Hedsta bystuga beviljas bidrag om 88 500 kronor som delfinansiering av
anläggning med handikappanpassad bastu. Medel disponeras ur kommunstyrelsens konto till
förfogande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Jonny Mills yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Jonny Mills yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Hedsta Bystuga
Ekonomienheten
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0057/09
§ 111

Beslut om samråd - LIS- områden, Tematiskt tillägg till översiktsplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

LIS-planen skickas ut på samråd.

Sammanfattning
I maj 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen till
kommunens översiktsplan. Arbetet med LIS-planen beslutade kommunstyrelsen att inleda
efter att det tematiska tillägget gällande vindkraft var färdigställt.
I september 2013 beslutade kommunstyrelsen att godkänna den projektbeskrivning som
samhällsutvecklingsförvaltningen tagit fram innehållande en beskrivning för arbetet med att ta
fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i Ljusdals kommun.
I oktober och november 2013 höll kommunen tidiga samråd med invånare, enskilda,
fastighetsägare, intresseföreningar, organisationer och byalag eller liknande. Efter de tidiga
samråden inleddes arbetet med att utforma ett samrådsförslag utifrån de inkomna föreslagen
till LIS-områden. Dessa har utretts utifrån projektbeskrivningens riktlinjer samt lagstiftning
och annan bedömning av områdenas lämplighet.
Områden som kommunen efter detta arbete ansett lämpliga redovisas i ett förslag till LIS-plan
som ska ställas ut för samråd. Under samrådstiden tar kommunen in synpunkter på
samrådsförslaget, vilka redovisas med kommentarer från kommunen i en samrådsredogörelse.
Förslaget innehåller 56 utpekade områden i 31 vattendrag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 44
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 februari 2015
Samrådsversion LIS-plan 9 februari 2015
Jäv
Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Rolf Paulsson (SRD)
träder in i hans ställe.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0023/15
§ 112

Ansökan från Tallåsens Paintbollförening om att bli bidragsberättigad
förening
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan om att anta föreningen som bidragsberättigad förening avslås.

2.

Önskemålet om att få hyra Tallåsenhallen till föreningspris bifalles.

Sammanfattning
Tallåsens Paintballförening ansöker om att bli antagen som bidragsberättigad förening.
Föreningen är ansluten till Svenska Paintballförbundet som 2011 ansökte om medlemskap i
Riksidrottsförbundet, men fick avslag. Motiveringen var att förbundet ansågs vara ett för ungt
förbund som ännu inte nått den omfattning och organisatoriska stadga som krävs av ett
förbund inom Riksidrottsförbundet. Riksidrottsstyrelsen tog inte ställning till om Paintball
som företeelse inryms under definitionen idrott. Om kommunen inte är villig att anta
föreningen som bidragsberättigad så är deras önskan att få hyra Tallåsenhallen till
föreningspris.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 53
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2015
Ansökan från Tallåsens Paintballförening 20 januari 2015
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Tallåsen Paintbollförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0094/15
§ 113

Redovisning av förhållandet mellan driftbidraget till föreningsägda idrottsoch sportanläggningar och taxorna i våra kommunala anläggningar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Analysen godkänns.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förhållandet
mellan driftbidraget till föreningsägda idrotts- och sportanläggningar och taxorna som idag
föreligger på våra kommunala anläggningar. Grunden till uppdraget var att Ljusdals IF i en
skrivelse vill att kommunen ska se över och förändra kostnaderna för hyror av Sporthallar,
gräs och grusplaner. Deras förslag på förändring var:
1.
2.

Att kostnader för plan och hallhyror tas bort eller sänks till en lägre fast årskostnad
Att eventuella hyreskostnader delas upp i månadsavgifter

Förvaltningen har nu genomfört analysen i samarbete med Utvärderingsringen och presenterar
den för utskottet. Kontentan och en av slutkommentarerna i analysen är; att införa en nolltaxa
i kommunens idrottsanläggningar skulle innebära en ökad kommunal kostnad med cirka
800 000 kronor i dagsläget. Att också införa nolltaxa hos de föreningsägda idrotts- och
sportanläggningarna skulle innebära en ytterligare kostnadsökning på cirka 6,5 miljoner
kronor.
Ett politiskt ställningstagande bör göras för att förvaltningen ska veta hur man skall hantera
frågan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 55
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2015
Analys av subventioner i kommunens anläggningar och driftbidrag till föreningar som
äger/driver anläggningar 5 mars 2015
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0093/15
§ 114

Redaktionell revidering av bidragsnormerna på fritidsenheten
Kommunstyrelsen beslutar
1.

De redaktionella förändringarna i fritidsenhetens bidragsnormer godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen har gjort ett förslag till justeringar av text i Fritidsenhetens
bidragsnormer. Viss text, siffror och datum har ändrats i bidragshäftet så att de
stämmer överens med vad som gäller nu. Om förslaget går igenom kommer
förändringen även att ske på hemsidan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 56
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2015
Utkast bidragsnormer 5 mars 2015
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0469/14
§ 115

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har fått förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt för samråd och möjlighet att yttra sig.
Handlingarna är omfattande och detaljrika. Planen, handlingsprogrammet och tillhörande
miljökvalitetsnormer är en följd av EU:s ramdirektiv för vatten.
Kommunekolog Niklas Svensson har tagit fram förslag till yttrande.
I yttrandet skriver han bland annat:
”Ljusdals kommun tillstyrker förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt. Kommunen efterlyser dock mer
kretsloppstänkande, att mer fokus läggs på cirkulation av näringsämnen i samhället.
Det saknas kunskap och förslag på hur skogsbruket ska minska sin påverkan på
vattenförekomsterna. Här behövs mer krav på skogsbruket som leder fram till konkreta
åtgärder.
Den kommunala tillsynen behöver förstärkas om de mål som finns i förvaltningsplanen ska
uppnås. Här behövs mer resurser för främst utredning och planering av verksamheten, medel
som inte direkt kan betalas av verksamhetsutövarna. Ljusdals kommun föreslår att
vattenmyndigheten ser till att särskilda medel till detta avsätts.
Det är mycket angeläget att arbetet med åtgärder i vattendrag som påverkats av flottning,
reglering och vattenkraft åtgärdas. Arbetet med biologiska återställningsåtgärder har påbörjats
bland annat genom den fiskeplan som kommunen upprättar under 2015. Det är mycket viktigt
att det tillskapas resurser för genomförande av de föreslagna åtgärderna.
Det råder felaktiga uppgifter om grundvattenförekomsterna i Ljusdal-Borr där det finns
angivet att vattentäkten innehåller rester från bekämpningsmededel (BAM). Detta gäller för
Järvsö men inte Ljusdal.
Åtgärd nr 5 bedöms inte vara relevant för Ljusdals kommun.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0469/14
§ 115 forts.

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 42
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 9 mars 2015

Yrkanden
Örjan Fridner (S) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Västernorrlands län (undertecknat yttrande)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0228/14
§ 116

Utredning av fritidsgårdarnas öppettider
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utredningen gällande öppettider på fritidsgårdarna under loven godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2014, § 179 att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda utökade öppettider under loven.
Chefen för fritidsgårdarna Esbjörn Johansson har nu genomfört utredningen och föreslår att
den godkänns. I utredningen skriver han:
”Fritidsgårdarna är som regel öppna under de flesta lov. Under juli månad och en vecka i
augusti gör den öppna verksamheten ett uppehåll eller så bedrivs annan typ av verksamhet.
Behovet om att hålla fritidsgårdarna öppna på sommaren har påtalats tidigare.
Olika försök har genomförts, men besöksfrekvensen har varit alltför låg för att det ska kunna
motiveras att drivas vidare.
Liknande diskussioner har förts i Hudiksvalls, Bollnäs och Söderhamns kommuner som
provat med olika insatser, allt från uppsökande verksamhet och aktiviteter kring centrum och
badstränder till att ha ”gårdarna” öppna, men med resultatet att få ungdomar besöker
aktiviteterna och verksamheten.
Ett beslut om utökat öppethållande på sommaren skulle få konsvekvenser på andra insatser
som skolavslutningsarrangemang, läger, resor med mera genom att det skulle kräva en
omfördelning av personalens arbetstider och semestrar. Att anställa sommarvikarer på
fritidsgårdarna kan inte motiveras av ekonomiska skäl. I kommunens fritidsgårdsverksamhet
innebär det inte alltid att bara ta hänsyn till antalet besökare. För en del besökare är
fritidsgården mer betydelsefull och de tycker att fritidsgårdarna i vår kommun borde vara
öppna på sommarloven, osäkerheten är ändå stor om de skulle besöka den.
Ibland händer det att unga är inblandade i olika typer av skadegörelse och andra brott.
Är motivet att ha fritidsgårdarna öppna helt eller delvis på sommaren för att bidra till minskad
skadegörelse, har det visat sig att skadegörelsen inträffat på sena kvällar och nätter när
fritidsgårdarna ändå har stängt.
Beslutet om att återinföra lördagsöppet på Kläppa fritidsgård på lördagar har visat sig vara
mycket positivt. Under hösten (slutet av augusti-december) 2014 har det i snitt varit 50-60
ungdomar (som minst 30 och som mest 90) som besökt Kläppa på lördagar”.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0228/14
§ 116 forts.

Utredning av fritidsgårdarnas öppettider
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 48
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 februari 2015
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2014, § 179
Yrkanden
Anne Hamrén (S), Yvonne Oscarsson (V), Benny Bergström (SD) och Kennet Hedman (M):
Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-04-01
Diarienummer

KS 0262/11
§ 117

Delredovisning av arbetet med fotbollshall på Älvvallen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delredovisningen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av hur arbetet med att
markbereda för en fotbollshall med konstgräs på Älvvallen fortskrider.
Kommunchef Claes Rydberg ger en detaljerad redovisning av utfört arbete i
gata/parks regi.
Kommunchefen har fått i uppdrag att göra en utvärdering av kommunens arbete
med fotbollshallen på Älvvallen.
Yrkanden
Örjan Fridner (S): Delredovisningen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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