PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:30

Beslutande:

Marit Holmstrand (S)
Björn Mårtensson (S)
Tommy Borg (S)
Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf
Peter Engdahl (S)
Malin Ängerå (S)
Kjell Nilsson (S)
Leif Persson (S)
Jenny Breslin (S)
Annelie Wallberg (S)
Markus Evensson (S)
Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers
Maria Andersson (S) tjg ers
Birgitta Ek (S) tjg ers
Jan Hedlund (M)
Desiré Eriksson (M)
Erik Nygren (M)
Christer Sjöström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)
Marie-Louise Hellström (M) tjg ers

Övriga deltagande

Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 40
VD Lars Wennerholm, § 41
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Peter Engdahl (S) och Torsten Hellström (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-04-09

Sören Görgård (C)
Helena Brink (C)
Björn Brink (C)
Ingrid Olsson (C)
Maj-Britt Tönners (C)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Willy Eriksson (-)
Thomas Wandel (SRD)
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (V)
Bertil Skoog (FP)
Harald Noréus (FP)
Maud Jonsson (FP)
Karin Jansson (MP)
László Gönczi (MP)
Mikael Olsson (SD)
Benny Bergström (SD)
Sylvia Olsson (KD) tjg ers

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Ulla-Britt Gidemalm
Justerande

...........................................................................

Peter Engdahl
Justerande

...........................................................................

Torsten Hellström

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-03-31

Datum för anslags upprättande

2014-04-09

Datum för anslags nedtagande

2014-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 36
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 37
Justerare
Peter Engdahl (S) och Torsten Hellström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 9 mars 2014 kl 11:15
på kommunkansliet.
§ 38
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 21 mars 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 mars 2014 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld interpellation får
upptagas på dagordningen. Kommunfullmäktige bifaller detta.
§ 39
Ledamöternas korta frågor
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om tjänstemannastöd till rådet för
funktionshinderfrågor.
Rådets ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Singoalla Livingstone ställer frågor om inköp till restaurangen på Stenegård.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31

§ 40 Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning ....................................................... 6
§ 41 Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun....................................................... 9
§ 42 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Peter Engdahl (S) ...................................... 13
§ 43 Val av ledamöter (2) och ersättare (1) i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse för år 2014 . 14
§ 44 Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse för år 2014 ................. 15
§ 45 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdalshem samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............................... 16
§ 46 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdal Servicehus samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............. 17
§ 47 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............. 18
§ 48 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energi AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............. 19
§ 49 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............................... 20
§ 50 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusnet AB samt val av ordförande och
vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ...................................... 21
§ 51 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............. 22
§ 52 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ............. 23
§ 53 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB från
bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015 ........................................................................ 24
§ 54 Fyllnadsval efter Jörgen Johansson (C) som ersättare i myndighetsnämnden ................ 25
§ 55 Avsägelse från Leif Persson (S) som ersättare i utbildningsnämnden ............................ 26
§ 56 Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen. Svar.......... 27
§ 57 Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha rätt till heltid och
möjlighet till deltid. Svar.......................................................................................................... 29
§ 58 Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad. Svar ........................................ 32
§ 59 Interpellation från Maj Britt Tönners (C) till kommunstyrelsens ordförande om
turistinformationen 2014 .......................................................................................................... 34
§ 60 Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, Alpbyn- för antagande .......................................... 35
§ 61 Ekonomisk slutredovisning gällande takbyte på Giganten, Stenhamreskolan ................ 36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0023/14
§ 40

Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning antas med
följande ändringar:
•

Budgetdirektiven ska beslutas av allmänna utskottet istället för av
budgetberedningen.

•

I riktlinjerna under stycke Korrigering för demografi: Sätt in en ny tredje
mening med följande lydelse: ”Även i andra nämnder och i
kommunstyrelsen kan verksamheterna och därmed nettokostnaderna
behöva justeras på grund av demografiska förändringar.”

•

Lägg till när det gäller avgifter, s 7, punktsats Närliggande kommuner”:
”De kan dock också skilja sig åt på grund av olika ambitioner och
prioriteringar.”

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors presenterar ett förslag till plan och riktlinjer för
budget och budgetuppföljning.
Förslaget innebär att kommunfullmäktige antar budget inklusive ekonomisk
långtidsplan redan i juni. Senast den 15 oktober ska nämnderna besluta om
fördelad budget, vilket ska delges kommunfullmäktige senast under november.
Det kommer att bli färre ekonomiska redovisningar till nämnderna. Per april görs
en helhetsprognos på nämndsnivå och för kommunen som helhet. Per augusti görs
delårsbokslut för kommunen och de kommunala bolagen, vilket behandlas i
kommunfullmäktige i oktober.
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 3 att plan och riktlinjer för budget
och budgetuppföljning antas.
Efter utskottets sammanträde har kommunstyrelsens beredning beslutat att
förslaget ska remitteras till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 12 februari 2014, § 14 att föreslå att förslaget
revideras så att orden ”under en kortare tidsperiod” stryks. I övrigt föreslår
utbildningsnämnden att plan och riktlinjer antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0023/14
§ 40 forts.

Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning
Omsorgsnämnden föreslår 13 februari 2014, § 19 att plan och riktlinjer för budget
och budgetuppföljning antas.
Utifrån utbildningsnämndens remissvar har texten under en kortare tidsperiod
ändrats till en bestämd tidsperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2014, § 63
Omsorgsnämndens protokoll 13 februari 2014, § 19
Utbildningsnämndens protokoll 12 februari 2014, § 14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 januari 2014
Plan för budget och budgetuppföljning 7 januari 2014
Yrkanden
László Gönczi (MP):
1. ”Egna mål” ska läggas till i vad nämnderna ska redovisa vid delårsbokslut och
årsredovisning.
2. Justering av kapitaltjänst. Internräntan ska vara noll.
Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning ska träda i kraft från 1
januari 2015.
Malin Ängerå (S): Bifall till allmänna utskottets förslag om att plan och riktlinjer
för budget och budgetuppföljning antas.
Avslag på kommunstyrelsens förslag om korrigering för demografi.
Leif Hansen (SRD), Björn Brink (C) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande nummer 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0023/14
§ 40 forts.

Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
nr 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att sätta in en ny tredje mening under stycket Korrigering för
demografi. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 23 Nej-röster mot 18 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till övriga delar i
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande om att plan och riktlinjer ska träda i kraft från 1 januari 2015. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen för revidering av budgetdirektiven
Författningssamling efter revidering
Samtliga förvaltningar och nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0235/11
§ 41

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

En ny fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals kommun.

2.

Ljusdals kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem.

3.

De arbetsuppgifter som idag utförs av institutionsvaktmästare inom utbildningsförvaltningen kvarstår i utbildningsförvaltningens regi.

4.

Övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal regi.

5.

En uppföljning ska presenteras ett år efter det att den nya organisationen
startat.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att kommunens och
AB Ljusdalshems fastighetsförvaltning ska samordnas i enlighet med alternativ
ett i Fasticons utredning, vilket betyder att Ljusdalshem tar över fastighetsskötseln, men att kommunen kvarstår som ägare av de egna fastigheterna.
Kommunfullmäktige angav också inriktning på hur samordningen skulle ske samt
att städenheten inte skulle samordnas med AB Ljusdalshem.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att följande skulle utredas:
•

Förslaget om att Ljusdalshem övertar ägarrollen i utredningens alternativ 1+2.
Ekonomichefens kommentar: Kommer att utredas i ett senare skede efter det
att samordningen varit i drift i två år.

•

Organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare.
Ekonomichefens kommentar: Är utrett och förslag finns i beslutssats 1.

•

Hur övriga fastigheter ska förvaltas.
Ekonomichefens kommentar: Undertecknande ser idag inget mervärde i att ytterligare
fastigheter, till exempel de som drivs av fritidsenheten, samordnas med Ljusdalshem.

•

Om kommunens städenhet ska samordnas med kommunens nya fastighetsfunktion.
Ekonomichefens kommentar: Inte aktuellt i ett inledningsskede, men kommer att utredas
efter att den nya fastighetsfunktionen i kommunen är fastställd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0235/11
§ 41 forts.

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen och AB Ljusdalshems föreslår den 26 september 2013:
1.

De arbetsuppgifter som idag utförs av institutionsvaktmästare inom utbildningsförvaltningen överförs till Ljusdalshem.

2.

En ny fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals kommun.

3.

Ljusdals kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem.

4.

Övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal regi.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 12 november 2013, § 251
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013, § 325 att återremittera
ärendet till samhällsutvecklingsutskottet.
AB Ljusdalshems VD Richard Brännström har skrivit kommentarer kring
samordnad fastighetsförvaltning och besparingspotential.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 februari 2014, § 19 att en ny
fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals kommun, att Ljusdals
kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem, att de arbetsuppgifter
som idag utförs av institutionsvaktmästare inom utbildningsförvaltningen kvarstår
i utbildningsförvaltningens regi, att övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal
regi samt att en utvärdering ska göras om ett år.
Kommunstyrelsen föreslår 6 mars 2014, § 66 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med samhällsutvecklingsutskottets förslag samt att en utvärdering ska
presenteras ett år efter det att den nya organisationen startat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0235/11
§ 41 forts.

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2014, § 66
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 februari 2014, § 19
Kommentarer kring samordnad fastighetsförvaltning och besparingspotential
Kommunstyrelsen protokoll 28 november 2013, § 325
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 251
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 26 september 2013
Yttrande från utbildningsnämnden, 23 oktober 2013, § 116
Yttrande från AB Ljusdalshem, 25 september 2013
Yttrande från omsorgsnämnden, 29 augusti 2013, § 160
Fasticons utredning
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 2011
Yrkanden
Markus Evensson (S), Helena Brink (C) och Malin Ängerå (S): Bifall till
punkterna 1, 2, 4 och 5 i kommunstyrelsens förslag. Avslag på punkt 3.
Jonny Mill (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), Marie-Louise
Hellström (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP) och Benny Bergström (SD): Bifall till punkt 3 i kommunstyrelsens förslag.
Malin Ängerå (S), Marie-Louise Hellström (M) och Helena Brink (C): En
uppföljning ska presenteras ett år efter det att den nya organisationen startat.
Yvonne Oscarsson (V): En uppföljning/utvärdering ska presenteras ett år efter det
att den nya organisationen startat.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att en ny fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals
kommun. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0235/11
§ 41 forts.

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att Ljusdals kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal regi. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att de arbetsuppgifter som idag utförs av institutionsvaktmästare inom
utbildningsförvaltningen kvarstår i utbildningsförvaltningens regi. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, om att en utvärdering ska
presenteras ett år efter det att den nya organisationen startat, mot Malin Ängerås
m fl yrkande, om att en uppföljning ska presenteras ett år efter det att den nya
organisationen startat, mot Yvonne Oscarssons yrkande, om att en
uppföljning/utvärdering ska presenteras ett år efter det att den nya organisationen
startat. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Malin Ängerås m fl
yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingschefen för verkställande
Balanslista kf
AB Ljusdalshem
Utbildningsnämnden fk
Omsorgsnämnden fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0046/14
§ 42

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Peter Engdahl (S)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Valet sker vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Peter Engdahl (S) har av kommunfullmäktige valts till ledamot och ordförande i
valnämnden. Peter var tidigare ersättare i valnämnden och fyllnadsval måste
därför göras.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0486/10
§ 43

Val av ledamöter (2) och ersättare (1) i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse
för år 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Anne Hamrén och Ulla Grönstedt (C).
2. Till ersättare väljs Malin Ängerå (S).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdalsbygdens museum
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0486/10
§ 44

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse för år
2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V).
2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdalsbygdens museum
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 45

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdalshem samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Thomas Wandel (SRD)
Erik Nygren (M)
Inger Isaksson Granqvist (S)
Maria Andersson (S)
Harald Noréus (FP)
2. Till ersättare väljs
Kjell Nilsson (S)
Torbjörn Åström (SRD)
Janne Eliasson (V)
Torsten Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C)
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 46

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdal Servicehus
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Thomas Wandel (SRD)
Erik Nygren (M)
Inger Isaksson Granqvist (S)
Maria Andersson (S)
Harald Noréus (FP)
2. Till ersättare väljs
Kjell Nilsson (S)
Torbjörn Åström (SRD)
Janne Eliasson (V)
Torsten Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C)
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdal Servicehusbolag
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 47

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiföretag AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 48

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energi AB samt
val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energi AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 49

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Elnät AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 50

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusnet AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusnet AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 51

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Renhållning AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Renhållning AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 52

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt
val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2014 till
bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Vatten AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 53

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning
AB från bolagsstämman 2014 till bolagsstämman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Örjan Fridner (S) och Jan Hedlund (M)
2. Till ersättare väljs Hans-Olov Wernersson (SRD) och Björn Brink (C).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiförsäljning AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

§ 54

Fyllnadsval efter Jörgen Johansson (C) som ersättare i
myndighetsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ny ersättare i myndighetsnämnden väljs Jaana Hertzman (C).
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Jörgen Johansson (C) har avlidit och fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden måste därför ske.

Beslutsexpediering
Akt
Jaana Hertzman
Myndighetsnämnden
Ann-Charlotte Eriksson
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0074/14
§ 55

Avsägelse från Leif Persson (S) som ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Ann Fredriksson Syl (S) väljs till ny ersättare.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Leif Persson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Leif Persson (S) föreslår att Ann Fredriksson Syl (S) väljs till ny ersättare.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan bifallas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Ann Fredriksson Syl
Ann-Charlotte Eriksson
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0011/08
§ 56

Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats gällande gratis telefoni för skypeanvändare
samt chatt med förtroendevalda.
Förslagsställaren skriver:
”Genom att skaffa Skypenummer till kommunens anställda så ökar man
möjligheten för människor att ringa. För oss som använder oss av detta sätt att
ringa så vore det ännu en möjlighet att få kontakt. Detta är gratis och det enda som
behövs är att man registrerar sig. Min erfarenhet av detta när det gäller
organisationer är genom Blekinge tekniska högskola och det fungerar väldigt bra!
En annan möjlighet till kontakt är via chatt. Många människor har lättare att
uttrycka sig i skrift i stället för tal. Att ge innevånarna möjlighet till detta då de
har funderingar eller åsikter vore något som skulle hjälpa alla, tror jag. Individen
får göra sin stämma hörd och kommunen får ta del av de funderingar och åsikter
som existerar i samhället. Det kunde exempelvis vara fasta tider då det alltid vore
någon av kommunens förtroendevalda på plats. Denna form av kontakt är det
många företag som i dag använder sig av, bl.a. Telia, 3 osv”.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, § 12 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunens växel för
yttrande.
Växeln föreslog att förslaget tills vidare avslås i avvaktan på vilka tekniska och
kostnadsmässiga insatser samt för- och nackdelar en Skypeintegration skulle få
för Ljusdals kommun.
Kommunstyrelsens ordförande föreslog den 25 juni 2008 att medborgarförslaget
avslås.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, § 206 att återremittera
medborgarförslaget med hänvisning till att chattmöjligheterna ska utredas vidare.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0011/08
§ 56 forts.

Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen.
Svar
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande.
IT-chefen skriver i sitt yttrande:
”Att införa Skype och chattfunktion för att nå kommunens tjänstemän och
politiker via denna kanal är positivt, men just för tillfället inte aktuellt eftersom
det ställer krav på ytterligare funktioner inom kommunens telefoniinfrastruktur
som idag inte kan prioriteras.
Det är däremot intressant att ta med dessa funktioner (eller liknande) och
tankegångarna inför framtida förändringar i teknisk infrastruktur och arbetssätt
inom kommunen”.
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. Han
skriver i sitt övervägande ”Att införa skype- och chattfunktioner för att nå
politiker och tjänstemän är positivt tänkt, men i dagsläget inte genomförbart.
Förslaget skulle innebära ytterligare krav på kommunens teleinfrastruktur som
idag inte kan prioriteras. Det är däremot av intresse att ta med dessa funktioner
och tankegångar inför framtida förändringar i teknisk infrastruktur och arbetssätt
inom kommunen”.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 185 att medborgarförslaget anses
besvarat.
Kommunstyrelsen förslår 9 januari 2014, § 25 att medborgarförslaget anses
besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 25
Allmänna utskottets förslag 3 december 2013, § 185
Förslag till beslut 19 november 2013
Yttrande från kommunledningskontoret 30 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2008, § 206
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 augusti 2008
Växelns yttrande 20 februari 2008
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2008
Medborgarförslag 10 januari 2008
Beslutsexpediering: Akt, Förslagsställaren
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0523/11
§ 57

Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles så tillvida att en utredning genomförs för att
utreda förutsättningen för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt
till heltid och möjlighet till deltid

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där man föreslår att
personal inom vård och omsorg ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.
Förslagsställaren skriver:
”Möjlighet att genom eget arbete kunna försörja sig själv och sin familj är en
viktig del av människans trygghet och frihet. Om vi inte får ha kvar våra heltider
så inskränker det på många och framförallt kvinnors trygghet och frihet.
Ofrivilligt deltidsarbete får betydande konsekvenser som leder till lägre löner,
lägre sjukpenning och lägre pension. Så vi föreslår att det blir ett beslut på att
kommunens anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Sedan så
kommer vårt arbete att bli attraktivare för våra yngre, framtida sökande till
tjänster och utbildning inom vården om det finns heltider. Som det är nu så flyttar
våra ungdomar till andra orter för att söka heltidsjobb.”
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 251 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till omsorgsnämnden
och kommunledningskontoret.
Omsorgsnämnden bifaller i protokoll från den 9 februari 2012, § 12 skrivelse från
omsorgsnämndens ordförande som skriver:
”Arbetstider är något som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter.
Mellan Ljusdals kommun och Kommunal finns i dagsläget ett uppsagt
kollektivavtal, kallat flextidsavtalet, där personalen inom omsorgen har möjlighet
att jobba heltid. Hur detta avtal kommer att se ut när det nya är färdigförhandlat
kan naturligtvis ingen sia om. Från omsorgsnämndens sida ser vi naturligtvis att
Ljusdals kommun erbjuder heltid till sina anställda. Det finns idag en motion som
även ska behandla denna fråga om heltider.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0523/11
§ 57 forts.

Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar
Omsorgsnämnden måste idag avvakta motionen som ska behandlas av fullmäktige
samt förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare”.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda
kommunens anställda rätt till heltid.
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa
möjligheter, för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats.
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan
av utökad tjänstgöring bör ingå.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida
att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda
kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. I sitt
övervägande skriver han att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som
för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva arbeta
oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning bör genomföras där
även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå.
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar
som gäller för vår kommun.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 186 att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 23 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0523/11
§ 57 forts.

Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha
rätt till heltid och möjlighet till deltid. Svar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 23
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 186
Förslag till beslut 8 november 2013
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013
Yttrande från omsorgsnämnden 9 februari 2012, § 12
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 251
Medborgarförslag 18 oktober 2011
Yrkanden
Karin Jansson (MP), Malin Ängerå (S) och Yvonne Oscarsson (V):
Medborgarförslaget bifalles så tillvida att en utredning genomförs för att utreda
förutsättningen för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till heltid
och möjlighet till deltid.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
KS beredning
KF balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0488/12
§ 58

Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles så tillvida att en utredning genomförs för att utreda
förutsättningen för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till
heltid och möjlighet till deltid
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om önskad
sysselsättningsgrad till heltid och deltid – en möjlighet för anställda i vård och
omsorg i Ljusdals kommun.
Förslagsställarna skriver om rätten att kunna försörja sig själv och sin familj. ”Vi
måste hjälpas åt för att kvinnoyrkena ska bli attraktivare så att våra ungdomar vill
ta över. Det betyder även högre sjukpenning och pension”.
Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rätten till heltid för
anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 217 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för
yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda
kommunens anställda rätt till heltidstjänstgöring.
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa
möjligheter för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats.
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan
av utökad tjänstgöring bör ingå.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida
att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda
kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. Han
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0488/12
§ 58 forts.

Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad. Svar
skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som
för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva arbeta
oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning bör genomföras där
även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå.
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar
som gäller för vår kommun.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 187 att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 24 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 24
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 187
Förslag till beslut 8 november 2013
Kommunchefens yttrande 17 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 19 november 2012, § 217
Medborgarförslag daterade mellan daterade i november 2012
Yrkanden
László Gönczi (MP): Medborgarförslaget bifalles så tillvida att en utredning
genomförs för att utreda förutsättningen för att erbjuda kommunens alla
tillsvidareanställda rätt till heltid och möjlighet till deltid
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
KS beredning
Kf balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0129/14
§ 59

Interpellation från Maj Britt Tönners (C) till kommunstyrelsens ordförande
om turistinformationen 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Maj-Britt Tönners (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande. I interpellationen skriver hon:
”Efter att ha tagit del av centrumutvecklarens utvärdering av turistinformationen
2013, där många frågeställningar har kommit fram och även förslag till lösningar,
undrar jag hur det blir denna sommar och även framledes.
Handeln, turister och även invånarna har varit positiva till turistsatsningen i
centrala Ljusdal. En offentlig toalett i Ljusdal efterfrågas, har den frågan utretts?
Säsongsperioden som var mellan 26 juni – 17 augusti 2013 upplevdes vara för
kort och inlagd för sent. Det vore väl också bra att det finns någon information
under andra tider som exempelvis vid jullov, sport- och påsklov.
Skyltar som visar var turistinformationen finns, är viktig, och möjlighet att ha en
uteplats vid bra väder.”
Maj-Britt Tönners ställer följande frågor:
1. Central turistinformation i Ljusdal i sommar, hur är det tänkt?
2. Offentlig toalett i Ljusdal, har det utretts, och hur blir det?
3. Säsongsperioden, hur lång och under vilka tider blir det? Vilka kommer att vara
informatörer, och vem kommer att ha huvudansvaret?
4. Kommer det upp skyltar som visar var turistinformationen är?

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maj-Britt Tönners
Leif Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0190/13
§ 60

Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, Alpbyn- för antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:19 samt del av 23:3 och 23:7 ”Alpbyn” i
Järvsö antas.

Sammanfattning
Alpbyn i Järvsö AB har ansökt om att detaljplanelägga för bostäder på Öjebergets
nordsida i anslutning till Järvsöbacken, i en kurva längs den väg (Alpvägen) som
går upp på berget.
Ett förslag till detaljplan har därför upprättats som syftar till att pröva nya
bostadshus i högst två våningar med tillhörande suterrängplan. Utöver detta
medför planförslaget att vägområdet som går upp på Öjeberget korrigeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2014, § 67
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 februari 2014, § 24
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 februari 2014
Antagandehandlingar 5 februari 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-03-31
Diarienummer

KS 0319/13
§ 61

Ekonomisk slutredovisning gällande takbyte på Giganten,
Stenhamreskolan
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och överskottet på 278 057
kronor återförs till kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 132 att anvisa 4 miljoner
kronor i investeringsmedel och att pengarna ska tas ur kommunens rörelsekapital.
Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens redovisning har takbytet kostat
3 721 943 kronor. Kostnaden för hela projektet ryms därmed inom beslutad
kostnadsram med ett överskott på 278 057 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2014, § 70
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 februari 2014, § 33
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och ekonomiska slutredovisning 30
januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2013, § 132
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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