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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0033/14
§ 56

Förslag gällande Ljusdals kommuns synpunkter på mellankommunala
verksamheter i samband med övergång till regionkommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till yttrande till Region Gävleborg godkänns med följande förändringar:
•
•
•

Den kommunala självstyrelsen ska skrivas in i yttrandet.
Kulturnätverk och folkhälsonätverk ska tilläggas som exempel på nätverk.
Texten under rubriken Central Sweden Bryssel ska ändras till: Ljusdals
kommun anser att Central Sweden Bryssel bör, om, denna verksamhet ska
fortsätta, inkluderas i den regionalkommunala verksamheten

Ärende
Landstinget har kallat till överläggning den 15/1 liksom den 25/2 2014 angående
mellankommunala verksamheter och hur dessa ska organiseras i samband med att
Regionförbund Gävleborg avvecklas från och med den 1/1 2015. Landstinget
efterfrågar ställningstaganden och synpunkter från respektive kommun i samband
med överläggningen den 25/2.
Den 15/1 gjordes överenskommelse om att Gävle kommun sammanställer
kommunernas svar och kommer att tillsända respektive kommun de aktuella
frågeställningarna. Därefter sänder Gävle sammanställningen till landstinget.
De aktuella verksamheterna belyses i bifogat material, även lämnat vid
kommunstyrelse 6/2, från Regionförbundet. I materialet ingår också en översikt
över tänkbara organisationsformer för de verksamheter som eventuellt inte skulle
ingå i den nya Regionkommunen. Se bilaga.
Det bör noteras att den verksamhetsövergång vilken är fastställd innebär att
regionkommunen tar över all personal från regionförbundet men att detta inte
innebär att man därmed också tar över verksamheterna.
Se bilaga från Regionförbundet, inkluderande frågeställningar och svar lämnade
av Gävle kommun.

Tidplan för Ljusdals kommun
6/2
Kommunstyrelse, Information och diskussion
20/2
Informations-Ks, beslut
Tidpunkt för avlämnande av svar till Gävle kommun, 21/2
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0033/14
§ 56 forts.

Förslag gällande Ljusdals kommuns synpunkter på mellankommunala
verksamheter i samband med övergång till regionkommun
Förslag till synpunkter från Ljusdals kommun, per verksamhet inklusive
kort inledning
Ljusdals kommun anser att regionkommunen ska vara kommunernas och
kommunmedlemmarnas region. Det därför av stor vikt att regionkommunen
omfattas av ett decentraliserat synsätt såväl vad gäller organisation som
lokalisering av verksamheter. Det är med bestämdhet en fördel för
regionkommunen om regionala verksamheter i rik omfattning kan vara permanent
närvarande i kommunerna i regionen. Sådan närvaro stärker medborgarnas
medvetande om regionkommunen, och därmed dess trovärdighet.
a) Hjälpmedelsverksamheten
Ljusdals kommun anser att verksamheten är viktig och måste fortsätta antingen
som rent mellanprimärkommunal verksamhet organiserad i gemensam nämnd
alternativt mellankommunal med regionkommun och kommuner.
b) Gävle Dala Energikontor
Ljusdals kommun anser att det bör övervägas om hur de resurser energikontoret
genererat ur staten och EU fortsättningsvis kan tillföras länet även om Dalarna
lämnar samarbetet. Verksamhetens hittillsvarande inriktning mot effektiviseringar
inom energiområdet bör även i fortsättningen utgöra en resurs i regionens och
kommunernas utveckling. Verksamheten bör föras till regionkommunen och kan
utlokaliseras i länet.
c) FoU
Ljusdals kommun anser att verksamheten har haft och har stor betydelse för
kommunernas sociala verksamheter. FoU bör fortsättningsvis bedrivas som
samverkan mellan primärkommuner i gemensam nämnd. Relationen till
regionkommunens forskning är betydelsefull.
d) Utbildningsverksamheten - Ljusdal
Ljusdals kommun anser att Utbildningsverksamheten under flera år gjort ett
betydande arbete för att stödja kommunernas kompetensförsörjning. Under 2013
skapades ca 2700 utbildningstillfällen för ca 2,7 Mkr, vilket innebär att varje
utbildningstillfälle inklusive föreläsare och overhead endast kostade 1000 kronor.
Utbildningsverksamheten var helt intäkts- självfinansierad. Det råder inget tvivel
om att verksamheten ska fortsätta. Företrädesvis som del av regionkommunen och
med samma framgångsrika verksamhetsinnehåll. Lokaliseringen i Ljusdal stärker
den regionala trovärdigheten.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0033/14
§ 56 forts.

Förslag gällande Ljusdals kommuns synpunkter på mellankommunala
verksamheter i samband med övergång till regionkommun
e) IT-frågor.
Ljusdals kommun anser att de IT-nät som för närvarande samägs av
primärkommuner, och som även i överskådlig framtid har teknisk relevans, ska
fortleva primärkommunalt alternativt i primär- och regionkommunal ägo
företrädesvis i gemensam nämnd.
f) HelGe-biblioteken
Ljusdals kommun anser att HelGe-biblioteksverksamheten ska sammanföras med
länsbiblioteksverksamheten. Länsbiblioteket har till uppgift att stödja
kommunernas folkbiblioteksverksamheter och skulle stärkas med en ökad närhet
till kommunerna. Verksamheten kan bedrivas som gemensam primärkommunal
verksamhet i gemensam nämnd.
g) Central Sweden Bryssel
Ljusdals kommun anser att Central Sweden Bryssel bör inkluderas i den
regionkommunala verksamheten.
h) Nätverk, intressebevakning
Ljusdals kommun anser det vara rimligt att de nätverk och sammanslutningar som
bedöms som intressanta för primärkommuner, och som inte kan anses ha
betydande regionkommunalt intresse, bör drivas av dessa primärkommuner enligt
särskild överenskommelse. Exempel på sådant nätverk är det för socialchefer
vilket torde kunna fungera likvärdigt även under primärkommunalt ansvar.
Yrkanden
Stina Michelson (S), Lars Molin (M) och Maj-Britt Tönners (C): Förslag till
yttrande till Region Gävleborg godkänns.
Leif Hansen (SRD): Den kommunala självstyrelsen ska skrivas in i yttrandet.
Maj-Britt Tönners (C): Kulturnätverk och folkhälsonätverk ska tilläggas som
exempel på nätverk.
Karin Jansson (MP): Texten under rubriken Central Sweden Bryssel ska ändras
till: Ljusdals kommun anser att Central Sweden Bryssel bör, om, denna
verksamhet ska fortsätta, inkluderas i den regionalkommunala verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0033/14
§ 56 forts.

Förslag gällande Ljusdals kommuns synpunkter på mellankommunala
verksamheter i samband med övergång till regionkommun
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för revidering av yttrandet
Region Gävleborg

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

§ 57

Begäran från Ljusdal Elnät AB om kommunal borgen samt delägarskap i
nybildat regionalt energi- och eldistributionsbolag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna att Ljusdal Elnät AB beslutar att förvärva och/eller teckna aktier
samt tillskjuter kapital och att Ljusdal Elnät AB därmed kan bli delägare i
”Elnätsbolaget”. För detta ändamål ska Ljusdal Elnät AB använda befintliga
egna medel jämt möjlig upplåning för investeringen.
Investeringen får såvitt avser Ljusdal Elnät AB:s investeringsåtagande inte
överstiga 200 miljoner kronor.
2. Godkänna att Ljusdal Elnät AB får ingå ett konsortialavtal, jämte därtill
hörande eller anknutna avtal som kan vara erforderliga angående förvärvet,
finansieringen, ägandet och styrningen av ”Elnätsbolaget” samt uppdelningen
av det förvärvade objektet enligt huvudsakligen de principer som anges i
bilagda Principer för Konsortialavtalet.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 240
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Rekommendera Ljusdal Elnät AB att till avtalet föreslå ett tillägg som
möjliggör utköp av tillgången inom egna kommunen/ansvarsområdet.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ska vid varje möte få en information från Ljusdal Elnät AB
om hur affären fortskrider.

Sammanfattning
Ljusdal Elnät AB äger idag en stor del av elnätet i Ljusdals kommun. Detta är i
dag en bra affär ekonomiskt men betyder också att vi har rådighet över
utvecklingen av detta nät.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

§ 57 forts.

Begäran från Ljusdal Elnät AB om kommunal borgen samt delägarskap i
nybildat regionalt energi- och eldistributionsbolag
Fortum förväntas nu avyttra sina elnät i Sverige där man bl a har elnät i vår
kommun. Ljusdal Elnät AB vill nu ha möjlighet att som delägare i
”Elnätsbolaget” (under bildande) förvärva lokalnäten i södra Norrland och
regionnätet i Dalarna/Hälsingland.
Ekonomichefen anser i tjänsteskrivelse 14 februari 2014 att de strukturella
fördelarna med en affär där vi lokalt genom Ljusdal Elnät AB får möjlighet att
påverka utvecklingen av det lokala elnätet är stora. Ett lokalt ägande av en lokal
infrastruktur på en reglerad marknad är i grunden mycket positivt. Finns det sedan
några andra fördelar som samordning och effektivisering av driften är ju detta
också något som talar för denna affär.
Ekonomichefen skriver i sin tjänsteskrivelse att den affärsmässiga bedömningen
måste göras av ledning och styrelse i Ljusdal Elnät AB.
Ekonomichefen är positiv till affären och därmed bör Ljusdal Elnät AB också
beviljas kommunal borgen för att få så bra förutsättningar som möjligt.
Nuvarande rambudget på 40 miljoner kronor för Ljusdal Elnät AB utökas därmed
med 200 miljoner kronor till 240 miljoner kronor.
Ekonomichefen skriver också i tjänsteskrivelse 17 februari 2014, att den direkta
effekten av kommunal borgen om 200 miljoner kronor till Ljusdal Elnät AB för
delägarskap i Elnätsbolag, med syfte att förvärva elnät från Fortum, är att en årlig
borgensprovision till kommunen kommer att utgå med 1 miljon kronor årligen.
Risken i det kommunala borgensåtagandet är direkt relaterad till risken i affären.
Rent strukturellt är det ekonomichefens bedömning att risken är låg. Den ökade
skuldsättningen hos Ljusdal Elnät AB kommer att motsvaras av en ökning i
tillgång. Tillgången är i grunden en känd produkt (elnät) där det råder är
monopolsituation på en reglerad marknad.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 17 februari 2014
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 14 februari 2014
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 33
Förslag till beslut från VD Ljusdal Elnät AB 1 februari 2014
PM för och emot ett deltagande i uppköpsaffären, Fortums elnät i Sverige 4
februari 2014
Protokoll från Ljusdal Elnät AB 23 januari 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

§ 57 forts.

Begäran från Ljusdal Elnät AB om kommunal borgen samt delägarskap i
nybildat regionalt energi- och eldistributionsbolag
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Maj-Britt Tönners (C): Kommunstyrelsen ska vid varje möte få en information från Ljusdal Elnät AB om hur
affären fortskrider.
Leif Hansen (SRD):
1. Godkänna att Ljusdal Elnät AB beslutar att förvärva och/eller teckna aktier
samt tillskjuter kapital och att Ljusdal Elnät AB därmed kan bli delägare i
”Elnätsbolaget”. För detta ändamål ska Ljusdal Elnät AB använda befintliga
egna medel jämt möjlig upplåning för investeringen.
Investeringen får såvitt avser Ljusdal Elnät AB:s investeringsåtagande inte
överstiga 200 miljoner kronor.
2. Godkänna att Ljusdal Elnät AB får ingå ett konsortialavtal, jämte därtill
hörande eller anknutna avtal som kan vara erforderliga angående förvärvet,
finansieringen, ägandet och styrningen av ”Elnätsbolaget” samt uppdelningen
av det förvärvade objektet enligt huvudsakligen de principer som anges i
bilagda Principer för Konsortialavtalet.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 240
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Karin Jansson (MP):
1. Rekommendera Ljusdal Elnät AB att till avtalet föreslå ett tillägg om att
småskaliga miljövänliga energiproducenter ska ha fördelaktiga möjligheter att
leverera el.
2. Rekommendera Ljusdal Elnät AB att till avtalet föreslå ett tillägg som
möjliggör utköp av tillgången inom egna kommunen/ansvarsområdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
nr 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

§ 57 forts.

Begäran från Ljusdal Elnät AB om kommunal borgen samt delägarskap i
nybildat regionalt energi- och eldistributionsbolag
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
nr 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
nr 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
nr 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
nr 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0469/13
§ 58

Information gällande individ- och familjeomsorgens barn- och
familjeenhet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Antalet ärenden vid individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet verkar
nå samma nivå år 2013 som år 2012. Fram till och med september 2013 är antalet
aktualiseringar på samma nivå som i fjol. Under september har sex barn och unga
placerats för vård utanför det egna hemmet. En ungdom har omhändertagits med
stöd av LVU.
Tre av de anställda är sjukskrivna och det är svårt att rekrytera socialsekreterare
med erfarenhet och kompetens av att utreda barn och unga. Det är nödvändigt att
under resten av år 2013 skapa en prioriteringsordning för att säkerställa barn och
ungas behov av skydd och stöd. Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att
individ- och familjeomsorgen i Ljusdals kommun ska bli en mer attraktiv
arbetsgivare för kompetenta och erfarna socialsekreterare.
Omsorgsnämnden har beslutat att:
1. De åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelsen för att komma tillrätta med
situationen vid individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet
godkänns.
2. Förvaltningen ska tillsammans med kommunens personalenhet ta fram en
åtgärdslista som visar vad individ- och familjeomsorgen (barn- och
familjeenheten) behöver för att komma till rätta med arbetssituationen. I
förslaget ska finnas en jämförelse med andra kommuner.
3. Protokollet och tjänsteskrivelsen skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Omsorgsnämnden hade åter ärendet uppe på sitt februarimöte. Antalet ärenden
har fortsatt öka vid barn- och familjeenheten det sista kvartalet. Det är fortsatt
svårt att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet och kompetens av att utreda
barn och unga. Situationen är bättre i januari 2014 än i oktober 2013. Det finns
hopp. Ett antal lyckade rekryteringar har skett, både avseende ordinarie
socialsekreterare och avseende anlitande av externa konsultföretag. Det är dock
nödvändigt att förlänga prioriteringsordningen till och med den 31 maj 2014 för
att säkerställa barn och ungas behov av skydd och stöd.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0469/13
§ 58 forts.

Information gällande individ- och familjeomsorgens barn- och
familjeenhet
Under januari 2014 har barn- och familjeenheten hittills öppnat utredning
gällande sex barn/ungdomar boende vid Migrationsverkets asylboenden i Järvsö.
Efter genomgång med Migrationsverket den 31 januari 2014 klargjordes att de två
asylboendena i Järvsö med stor sannolikhet kvarstår under 2014. Därför kommer
barn- och familjeenheten att vidta åtgärder för att klara situationen.
Det är också nödvändigt att fortsätta vidta åtgärder för att individ- och
familjeomsorgen i Ljusdals kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för
kompetenta och erfarna socialsekreterare. De åtgärder som krävs är:
•
•
•
•

Översyn över vilka lönelägen som krävs för att kommunen ska bli en attraktiv
arbetsgivare.
IT-stöd för ge möjlighet till hemarbete för pendlare.
Kompetensstege/-plan.
Avtal med fler socionomutbildare än det som nu finns med Högskolan i
Gävle.

Omsorgsnämnden har beslutat att förlänga prioriteringsordningen till den 31 maj
2014.
Förvaltningschef Marita Wikström och enhetschef Chatarina Plomér informerar.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

KS 0007/14
§ 59

Lägesrapport gällande Ljusdals Fiskeplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Peter Hallgren, som arbetar med Ljusdals kommuns fiskeplan, informerar om
läget med planen.
Meningen med planen är att skapa förutsättningar för långsiktigt fiske och
fisketurism. Arbetet innebär lika mycket naturvård som det är fiskefrämjande. I
kartläggningen tittar man på hela vattendrag, vilket innebär att planen kommer att
omfatta:
Ljusnan med tillrinningsområde:
Ljusnans huvudfåra - Mellanljusnan
18 vattensystem
Cirka 100 vattendrag + sjöar (kommer att beskrivas i planen)
Planen kommer att innehålla en återställningsplan för kommunens vattendrag för
att återfå naturliga vandringsvägar. Det handlar om att lokalisera och identifiera
problem som konstgjorda vandringshinder och fysiskt förstörda vattenbiotoper
För att fisken ska kunna vandra från havet och upp i Ljusnan måste två kraftverk
rivas samt fiskvägar byggas vid 7-8 kraftverk.
Det finns ganska mycket pengar att söka ur fonder och från HaV och kommunen
har beviljats pengar vid flera tillfällen:
För 2014 har ansökningar inlämnats gällande:
Åtgärdsplan Ljusnan
150 000 kronor
Åtgärdsplan biflöden
250 000 kronor
Konkreta åtgärder biflöden
836 000 kronor
Cirka hälften av vattendragen kommer att vara projekterade våren 2014 och
resterande är påbörjade.
Mikael Hansson från Ljusdals Fiskevårdsområde informerar om vad
fiskevårdsplanen innebär för dem. Han ger också en presentation om
fiskevårdsområdets arbete med Leån.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-02-20
Diarienummer

§ 60

Utvärdering av turistinformationen 2013 samt allmän diskussion om
framtida turismfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utvärderingen av turistinformationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Turistinformationen har sommaren 2013 drivits på initiativ av Ljusdal i centrum i
samarbete med stiftelsen Närljus. Ljusdal i Centrum har haft huvudansvaret.
Verksamheten har utvärderats. Utvärderingens slutsats och rekommendationer är
”att turistinformationen har fungerat bra och varit välbehövd. Öppettiderna har
fungerat bra samt även bemanningen. Ungdomar från kommunens sommarjobbare är välkomna även nästa år, kanske t o m några fler. Viktigt är dock att
man har några anställda turistinformatörer som man vet från början är bra
eftersom sommarjobben lottas ut och har kortare perioder. Huvudansvaret kan
mycket väl ligga på Ljusdal i Centrum även under 2014, om ingen annan lösning
finns.
Lokalen fungerade bra, men till kommande år bör det finnas en rullande disk som
kan ställas utanför vid skapligt väder. Utanför lokalen finns ett hörn med tak som
kan göras inbjudande för förbipasserande. Det skulle vara lätt att ha kolla både
inne och ute vid en sådan placering. Till nästa år bör man även räkna de kontakter
som skett ”på köpingen” och inte enbart de som varit inne i lokalen.
Det kan också vara en bra idé att se över möjligheterna att hålla turistinformationen öppen under vissa perioder i vinter, såsom jullov, sport- och påsklov, då vi
har många besökare i området.
Något som är viktigt för Ljusdal för att få förbipasserande att stanna upp är en
offentlig toalett i centrala Ljusdal. Behovet är stort och vid byggandet av en sådan
kan även en lokal skapas för permanent turistinformation i Ljusdal, till dess
fungerar den bra där den varit nu.
Bättre informationsskyltar är viktigt, både från Hudiksvall, Färila samt Järvsö.
Idag finns ingen skyltning från Färila alls, och därigenom kommer ju
fjällresenärerna som numer passerar Ljusdal i högre grad än tidigare.”
Diskussioner sker kring kommunens turistinformationsverksamhet. Dessutom
sker en allmän diskussion om framtida turismfrågor.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare
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Kommunstyrelsen

2014-02-20
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KS 0007/14
§ 61

Verkställighet av beslut- balanslista
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Det har under senare tid inte funnits någon tillfredsställande rutin för återrapportering till kommunstyrelsen gällande uppföljning av beslut.
Denna brist har diskuterats i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens
administration.
Ett försök har inletts under hösten att till varje informationssammanträde med
kommunstyrelsen delge ledamöterna ”balanslistor” som redovisar ärenden där
besluten inte är verkställda. Listorna innehåller ärenden från 2012, 2013 och 2014.
Ärendena finns kvar på listorna till dess att ansvarig handläggare anmält till
diariet att ärendet kan avslutas.
Redovisningen är uppdelad i tre listor; en fullmäktigelista och en lista över vilka
kommunledningskontoret är ansvariga för verkställigheten och en lista där
samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för verkställigheten.
Av listorna framgår inte orsakerna till att ärendena inte är slutförda.
Kommunstyrelsens ledamöter bör därför, innan respektive informationssammanträde, anmäler till kommunstyrelsens sekreterare vilka ärenden man vill
ha aktuell status på.
Rutinen är under bearbetning och kommunledningskontoret tar gärna emot
synpunkter på hur den kan förbättras.

Justerare
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