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Stig Andersson (V) tjg ers istf Kenneth Forssell (V)
Yvonne Oscarsson (V) § 186-198
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M) § 186
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde
11 september komma med en sammanfattning och analys av den information
kommunstyrelsen fått i dag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2014, § 129 att, mot bakgrund av den prognos
kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015, att införa ett
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen
och som så lite som möjligt ska påverka kommunens kunder eller brukare.
Kommunchefen fick i uppdrag att verkställa bromspaketet.
Kommunstyrelsen beslutade också att kalla förvaltningsledningarna och
nämndernas presidier till dagens sammanträde för att redovisa åtgärder för 2014
samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara
budgetramarna 2015-2017.
Nämnderna fick även i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september
redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna
2015-2017.
Vid dagens sammanträde informerar utbildningsnämndens ordförande Malin
Ängerå (S), förvaltningschef Lena Tönners Ångman, omsorgsnämndens
ordförande Markus Evensson (S), förvaltningschef Marita Wikström samt
kommunchef Claes Rydberg.

Utbildningsnämnden
Ordförande Malin Ängerå (S) bedömer att utbildningsförvaltningen levererar bra
underlag och att nämnden tar emot på ett bra sätt. Förvaltningen har en hård
arbetsbelastning med många utredningar och konsekvensanalyser som ska
genomföras.
Arbetsutskottet beslutade 18 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
konsekvensanalyser kring att stänga öppna förskolan (ej lagstadgad verksamhet)
som skulle ge en besparing på 800 000 kronor år 2015-2017, samt förenklad
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186 forts.

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
fördelningsmodell förskola efter vistelsetid som skulle ge en besparing på
3 000 000 kronor år 2015-2017.
Utbildningsförvaltningen fick också i uppdrag att lämna förslag på revidering av
målen inför 2015.
Förvaltningschef Lena Tönners Ångman informerar om att budgetprognosen per juni 2014
visar på minus 11 miljoner kronor. Anledningar minusprognosen:

IKE-prognos (interkommunal ersättning) april - 6,0 mkr
Barnomsorg
- 1,0 mkr
Grundskola, särskilt stöd
- 2,5 mkr
Gymnasiet, undervisning
- 1,5 mkr
44 procent av Ljusdals ungdomar väljer en annan ort än Ljusdal när man ska studera på
gymnasiet.
Förvaltningschefen presenterar antal IKE-elever från Ljusdal höstterminen 2014 samt vilka
programval eleverna som inte väljer att studera på Ljusdals gymnasieskola gör.
Analys IKE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

På förvaltningsnivå hanteras analysarbetet av IKE på ett annat sätt från hösten 2014.
Analysverktyget används bättre, säkrare siffror, kommer följa trender
(marknadsundersökning).
Till 2012 har IKE alltid varit ett plus i budget, där ca +1,5 mkr varit budgeterat i ram
Från 2012 skedde förändring, nettokostnad 1,3 miljoner kr ej med i ram
Nettointäkt tidigare, inte funnits med i budgetdialogen tidigare
Utökat antal elever som söker annan skola
Naturbruk (djur och skog) påverkar totala nettokostnaden stort
NaturbrukSkog minskat med 17 elever på tre årskurser, totalsumma 3 miljoner kronor
minskade intäkter bara på ett program. Alltid fulla klasser före 2012.
Nettokostnad (ny budgetpost) att hittas inom ram, fullmäktiges beslut om ram juni tog
inte hänsyn till ny kostnad?
Vilken verksamhet ska betala?

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186 forts.

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
Förvaltningschefen går också igenom de två förslag till beslut som utbildningsnämnden har
att arbeta med:
Förslag 1:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan med beräknad kostnad på 11 miljoner
kronor lyfts ur utbildningsnämndens budget på ram för att säkerställa de utökade
behoven enligt förvaltningens beskrivning.

Förslag 2:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•
•
•
•

Förslag till driftsbudget 2015 antas
Förslag till driftbudet ELP 2016-2017 antas
Förslag till investeringsbudget 2015 antas
Förslag till investeringsbudget ELP 2015-2017 antas.

Förvaltningschefen presenterar förändrade strukturella besparingar i ram på
3 730 000 kronor 2015 samt 3 930 000 kronor år 2016-2017 samt ytterligare
förslag på åtgärder för budget på ram (kräver politiska beslut) på 5 507 000 kronor
år 2015 samt 7 054 000 kronor år 2016-2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186 forts.

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
Omsorgsnämnden
Ordförande Markus Evensson (S) informerar om att omsorgsnämnden i slutet av augusti
beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 1 miljon kronor på grund av
ökade kostnader med anledning av Vinnovas måltidsprojekt i Ramsjö, tilläggsanslag på
1 150 000 kronor på grund av åtgärder för att förbättra enhetschefernas arbetsmiljö inom
omsorgsförvaltningen samt tilläggsanslag på 10 miljoner kronor på grund av ökade kostnader
inom individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningschef Marita Wikström informerar:
-

Bromspaketet beräknas ge 4,1 mkr.
Nämnden behöver spara 5,4 mkr för att bedriva nuvarande verksamhet
Yrkanden finns på ytterligare 11 mkr, varav närvården är 4,4 mkr
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är det område där förvaltningen har de största
problemen att hålla budget
Inför 2015 har stora ökningar gjorts på IFO bla 10 mkr till institutionsvård och 1 mkr
till öppenvård.
Yrkanden finns om ytterligare 8,5 tjänster och en verksamhetschef inom IFO,
totalkostnad ca 4,5 mkr (ingår i förvaltningstotal på 11 mkr).
Möjligheterna till besparingar är begränsade då behovet är större än budget.
Äldreomsorgen är den enda verksamheten som kan tvingas till större nedskärningar.
Eventuellt med längre väntetider som följd.
Nedläggning av minst ett vård- och omsorgsboende (VoBo) i äldreomsorg krävs för
budget i balans.
Om närvårdsavdelningen ska vara kvar inom omsorgsnämndens ram måste det göras
besparingar motsvarande ytterligare ett VoBo.

Övriga besparingar måste göras i frivillig verksamhet t ex:
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Medling
Personligt ombud
Beroendecentrum
Arbete och framtid
Rio kompaniet
UNIK
Dietist
Dagverksamhet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186 forts.

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
Eller genom neddragningar i lagstadgad verksamhet t ex:
•
•
•
•

Hantverkargården
Upphandla personlig assistans
Nedläggning av VoBo
Sänkt personaltäthet i VoBo

Strukturella åtgärder
•
•
•
•
•

Förvaltningen arbetar på en ny organisation med kortare beslutsvägar och blandade
verksamheter för att finna synergieffekter.
Detta kommer antagligen inte att spara några pengar i form av färre tjänster, men på
sikt sparar vi på bättre samarbete och snabba beslut.
Ökade kostnader för övertid och sjukskrivningar är ett stort problem.
En ”åtgärdsplan för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro i omsorgsförvaltningen” har
tagits fram och beslutas av nämnden i september.
Bemanningsenheten och enhetschefer träffas för att få in fler vikarier och planera
verksamheten bättre för att minska kostnaden för övertid.

Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen)
Prognosen per juli visar på ett överskott om 5 200 000 kronor. Bromspaketet påverkar detta.
Förslag till åtgärdslista 2015-2017 ger en besparing på 2 200 000 kronor.
Yrkanden
Lars Molin (M): Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att till kommunstyrelsens
sammanträde 11 september komma med en sammanfattning och analys av den information
kommunstyrelsen fått i dag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0013/14
§ 186 forts.

Redovisning från nämnderna om planer för strukturella långsiktiga
åtgärder för att klara budgetramar 2015-2017
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0007/14
§ 187

Information om Närsjukvård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Verksamhetschef Kerstin Hallonqvist informerar om närsjukvård Ljusdal 20152020.
Kort bakgrund om Närvårdsavdelningens platser
•
•
•
•
•

2001 lades de sista 23 geriatriska vårdplatserna på Ljusdals sjukhus ner.
Närsjukvårdsprojektet startade. Ett delprojekt utmynnade i att tio
närvårdsplatser inom Primärvård öppnades.
2007 Sparkrav på avdelningen gav upphov till samverkansavtal mellan
kommun och primärvård 10+10 vårdplatser.
2012 Sparkrav på avdelningen minskade personalstyrkan samt reducerade
vårdplatser till 8+8. Nytt avtal skrevs som löper ut 31 december 2014.
1 februari 2013 kommunaliserad hemsjukvård, nya behov av Närsjukvårdsutveckling växer fram.
Idag finns inget nytt avtal för Närvårdsavdelningen skrivet.

Möjlig fortsatt utveckling av Närsjukvård Ljusdal
•
•
•
•
•
•

En viktig grund är den Familjeläkardrivna akut/jourmottagning som är
öppen dygnet runt.
Dagsjukvård
Utveckla teknisk samverkan med specialistsjukvård (ex
distanskonsultationer, specialistvård kan handleda patienter på distans,
eventuellt röntgen utanför ordinarie arbetstid)
Tillvarata telemedicinsk utveckling
Utveckla läkarstöd i hemmen (ex mobilt team med familjeläkare)
Närvårdsavdelningen

Distanssjukvård, aktuellt projekt
Syfte med projektet
Genomlysning av Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna för att
identifiera möjliga aktiviteter och metoder i vården, som kan genomföras på
distans för ökad tillgänglighet, likvärdig vård, minskad miljöpåverkan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0007/14
§ 187 forts.

Information om Närsjukvård
Mål
Behoven i de båda länen ska identifieras och lämpliga lösningar tas fram där ett
distansmöte mellan vårdpersonal och patient ger minst samma vårdresultat som
vid ett fysiskt besök.
Det viktiga i detta projekt är att patienten ska vinna genom att inte behöva åka
långt, ibland flera timmar för ett kort besök på 10-20 minuter.
Vo Ljusdals ledningsgrupp, förslag distanskonsultation
•
•
•
•
•

Lungkonsultation
Onkolog
Reumatolog
Ortoped
Neurolog

Kommunalisering av hemsjukvård
•
•

Kommunen fick ansvar för hemsjukvårdens patienter i februari 2013.
Läkare till hemsjukvården tillhandahålles av Landstinget, allt annat
övergick till kommunen.
En stor och tung hemsjukvård med höga kvalitetskrav övergick till
kommunen och utveckling av
 Korttidsplatser i olika kommundelar
 Palliativa vården
 Hemrehab
 Möta-upp-team
 Läkarsamarbete
m m har kommit igång

Samarbetsforum för kommunen och primärvården finns för nyorientering
efter reformen
•
•
•

Justerare

Närsam
”Fyra Fyra-gruppen”
Nätverk palliativ vård

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0007/14
§ 187 forts.

Information om Närsjukvård
Kommunaliseringen av hemsjukvård har följder för Närsjukvårdsavdelningen
Arbetsinnehållet på landstingsdrivna Närsjukvårdsavdelningen har förändrats.
Befintligt avtal från 2012 har dock inte ändrats utifrån ny ansvarsfördelning.
Ex kommunala hemsjukvårdspatienter skrivs in på landstingsplatser trots att
vårdansvaret idag ligger på kommunen.
Ledningsstrategi, Ljusdals primärvård: ”Ljusdalsbor mår bättre om de kan
få vård nära sitt hem”
Landstingsplats beläggs med patient, som:
•
•
•

annars skulle ha remitterats till specialistsjukhus- förutsatt att landstingets
primärvård i Ljusdal på plats har läkarkompetens och
utredningsmöjligheter för patientens behov.
Fortare kan komma hemåt från specialistsjukhus, annars skulle varit kvar
där.
Får dagsjukvårdsinsats. Vilken tid som helst på dygnet.

Ljusdals platser ska användas i tätt samarbete med specialistsjukhus, alltid utifrån
säkerställd läkarkompetens. Finns inte läkarkompetensen är det remittering till
specialistsjukhus som gäller.
Landstingsplats kan efter kommunaliseringen inte nyttjas av hemsjukvårdspatient,
om vårdnivån är primärvård. Kommunen har då ansvaret.
Nuläget avdelningen
•
•
•

8 Landstingsplatser (Remiss samt medicinsk bedömning)
8 kommunala platser (Biståndsbedömda). Avtal med kommunen
6 282 000 kronor
Palliativ Trygghetsplats med möjlighet till anhörigrum. Bådas ansvar

Avdelningen kan bara drivas som en gemensam satsning. Avtal finns t o m 31
december 2014.
Önskar kommunen köpa platser av Landstinget 2015?

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0007/14
§ 187 forts.

Information om Närsjukvård
Framtidsutveckling av närsjukvård förenklas om uppdrag, pengar och
tidsperspektiv tydliggörs av kommun- och landstingspolitiker.

Expediering
Akt
Ks beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0018/14
§ 188

Rekrytering av chefer på nivån under förvaltningschef
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Öppen rekrytering ska användas vid anställning av chefer på nivån under
förvaltningschef.

Sammanfattning
Efter att kommunfullmäktige den 31 mars 2014, § 41 beslutat att
fastighetsenhetens verksamhet ska samordnas med Ljusdalshems ska enligt
beslutet en ny fastighetsfunktion med fastighetschef inrättas i kommunen.
Denna rekrytering är inte påbörjad. Personalutskottet föreslår att en öppen
rekrytering ska genomföras vid anställningar av chefer på nivån under
förvaltningschef.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 12 augusti 2014, § 98
Yrkanden
Torsten Hellström (M), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom
(KD) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till personalutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Stina Michelson (S) och Björn Mårtensson (S)
Expediering
Akt
Samtliga förvaltningschefer
Personalchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0054/14
§ 189

Yttrande, Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
att anta Lokal utvecklingsstrategi (LjUS)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet antas och lämnas till förvaltningsrätten i Falun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta LjUS, Lokal
utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun.
Beslutet har på formella grunder överklagats till Förvaltningsrätten i Falun.
Klaganden anser att beslutet är ogiltigt med hänvisning till kommunallagens 5:e
kapitel, 26 och 27§§.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade lämna remissfråga till de i
fullmäktige representerade partierna.
Kommunens yttrande till Förvaltningsrätten skall avges senast den 5 september.
Kommunchefen har lämnat förslag till yttrande. Den principiella frågan berör
kommunfullmäktiges rätt att formulera övergripande mål för kommunen, mål för
vilka explicit ej angivits mottagande nämnd. Eftersom ingen nämnd angivits finns
heller ingen självklar remissinstans. Således blir det oklart huruvida lagtexten är
tillämpbar.
Det måste dock anses osäkert hur förvaltningsrätten kommer att ställa sig.
Kommunen har följande två alternativa förhållningssätt:
Kommunen accepterar klagandens inställning, återtar ärendet, remissbehandlar
detsamma i nämnderna och fattar beslut i ny ordning.
Det andra alternativet är att låta rätten pröva frågan. Oavsett prövningens utgång
kommer kommunen då att få ett utslag som sannolikt kan vägleda framtida beslut
gällande övergripande målformuleringar.
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avvisa överklagandet
och att yttrande antas och lämnas till Förvaltningsrätten i Falun

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0054/14
§ 189 forts.

Yttrande, Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
att anta Lokal utvecklingsstrategi (LjUS)
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 12 augusti 2014
Förslag till yttrande 26 augusti 2014
Överklagande
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Leif Hansens yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Jäv
Karin Jansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningsrätten i Falun (skickades 2014-09-05)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0224/14
§ 190

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun ska från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda
möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför
2016-2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer
för rätt till heltid. Regelverket ska vara klart 1 januari 2015.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden av slopande
av delade turer inom omsorgen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har bifallit en motion och tre medborgarförslag såtillvida att
en utredning ska genomföras för att utreda förutsättningarna för att erbjuda
kommunens alla tillsvidareanställda inom kommunen rätt till heltid. 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.
I arbetet med att insamla fakta har samtliga 429 deltidsanställda tillfrågats varav
312 har svarat. Av dessa önskar 154 utökad tjänstgöring. Beräknat på respektive
medarbetares nuvarande tjänstgöring och önskad utökning skulle lönekostnaderna
stiga med cirka 11,2 miljoner kronor per år.
117 anställda har inte svarat. En beräkning grundad på antagandet att det bland
dem som inte svarat finns önskemål om samma grad av utökning av tjänsterna
som bland de som har svarat ger en ökning av lönekostnaderna med 4,3 miljoner
kronor per år.
Nettoeffekten, det vill säga den ökade lönekostnaden reducerad med ett färre antal
timanställda, vikarier samt beordrad övertid, beräknas till cirka 50 procent av
bruttokostnaden, det vill säga 8 miljoner kronor per år.
Efter att information inkommit om att den första enkäten inte nått alla berörda har
enkäten distribuerats en andra gång. Därmed har utredningsarbetet försenats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0224/14
§ 190 forts.

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Kommunledningskontoret föreslår den 27 maj 2014:
Informationen gällande utredning om ”rätt till heltid” beaktas i arbetet med budget
och ekonomisk långtidsplan.
Personalutskottet föreslår 12 augusti 2014, § 100 att informationen gällande
utredning om ”rätt till heltid” ska beaktas i arbetet med budget och ekonomisk
långtidsplan. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och
principer för rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att själva bestämma
sin sysselsättningsgrad.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 12 augusti 2014, § 100
Kommunchefens skrivelse 27 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 57
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 58
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014, § 73
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 13
Yrkanden
Stina Michelson (S), Annelie Wallberg (S) och Yvonne Oscarsson (V): Ljusdals
kommun ska från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka
sin tjänst till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018.
Leif Hansen (SRD): Informationen gällande utredning om ”rätt till heltid” ska
beaktas i arbetet med budget 2015 och ekonomisk långtidsplan.
Delade turer ska utgå, vilket ska beaktas inför budget 2015.
Karin Jansson (MP): Tillsvidareanställda i kommunen ska ha rätt till önskad
sysselsättningsgrad under förutsättning av att ett mer flexibelt nyttjande av
arbetstiden införs.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer för
rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att själva bestämma sin
sysselsättningsgrad.
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till Stina Michelsons yrkande nr 1.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0224/14
§ 190 forts.

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer för
rätt till heltid. Regelverket ska vara klart 1 januari 2015.
Annelie Wallberg (S), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson (S): Bifall till
Maj-Britt Tönners yrkande.
Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelson (S), Torsten Hellström (M),
Maj-Britt Tönners (C), Marie-Louise Hellström (M) och Karin Jansson (MP):
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden av slopande av
delade turer inom omsorgen.
Mötet ajourneras. Efter 10 minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande om införande 2015-2016 mot
Leif Hansens yrkande om införande 2015. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Stina Michelsons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Stina Michelsons m fl yrkande, Nej-röst för Leif Hansens yrkande.
Omröstningsresultat
Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Stina
Michelsons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande (Ljusdals kommun ska från
årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka sin tjänst till heltid)
mot Karin Janssons yrkande (Tillsvidareanställda i kommunen ska ha rätt till
önskad sysselsättningsgrad under förutsättning av att ett mer flexibelt nyttjande av
arbetstiden införs). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina
Michelsons m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl
yrkande om att kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0224/14
§ 190 forts.

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Ordföranden ställer Maj-Britt Tönners m fl yrkande (Förvaltningen får i uppdrag
att arbeta fram förslag till regelverk och principer för rätt till heltid. Regelverket
ska vara klart 1 januari 2015) mot Karin Janssons yrkande (Förvaltningen får i
uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer för rätt till heltid och
möjligheten för alla anställda att själva bestämma sin sysselsättningsgrad).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Maj-Britt Tönners m fl yrkande.
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande (Förvaltningen får i uppdrag
att utreda möjligheten och kostnaden av slopande av delade turer inom omsorgen)
mot Leif Hansens yrkande (Delade turer ska utgå, vilket ska beaktas inför budget
2015). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl
yrkande.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0161/14
§ 191

Ansökan från NärLjus om tilläggsanslag för deltagande på
Landsbygdsriksdagen 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Stiftelsen NärLjus äskande om tilläggsanslag för deltagande på
Landsbygdsriksdagen avslås.

2.

Kommunstyrelsen ska få skriftlig rapport och uppföljning om
Landsbygdsriksdagen.

Sammanfattning
Stiftelsen NärLjus har inkommit med ansökan om tilläggsanslag för deltagande
vid Landsbygdsriksdagen den 16-18 maj 2014.
Ärendet har övervägts vid kommunstyrelseberedning och kommunchefen har fått
i uppdrag att handlägga detsamma.
Kommunchefens bedömning är att stiftelsen har uppdraget att inom
kommunkoncernen ansvara för frågor som berör landsbygdsutveckling. Inom
detta område återfinns rimligen Landsbygdsriksdagen varför kommunstyrelsen
föreslås avslå ansökan om tilläggsanslag.
Allmänna utskottet föreslår 12 augusti 2014, § 106 att stiftelsen Närljus äskande
om tilläggsanslag för deltagande på Landsbygdsriksdagen avslås samt att
kommunstyrelsen ska få en skriftlig rapport och uppföljning om Landsbygdsriksdagen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 augusti 2014, § 106
Kommunchefens skrivelse 1 juli 2014
Närljus äskande om tilläggsanslag 14 april 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S), Marie-Louise Hellström (M), Maj-Britt Tönners (C),
Harald Noréus (FP) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0161/14
§ 191 forts.

Ansökan från NärLjus om tilläggsanslag för deltagande på
Landsbygdsriksdagen 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Stiftelsen Närljus
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0212/14
§ 192

Granskningsrapport beträffande granskning avseende löpande
redovisning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning löpande redovisning
antas.

2.

Uppföljning av rapporten ska ske per den 31 mars 2015.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning
av kommunens löpande redovisning.
Granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. Svar ska lämnas
till revisorerna senast i oktober 2014.
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 augusti 2014, § 105
Kommunledningskontorets missiv 4 augusti 2014
Kommunchefens yttrande 27 juni 2014
Revisionsrapport – granskning löpande redovisning 20 maj 2014
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Revisionen
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0152/14
§ 193

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och
beroende för vuxna över 18 år i Gävleborg län
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rubricerade gemensamma utgångspunkter antas.
2. Efter att samtliga parter har antagit dessa utgångspunkter ska
omsorgsförvaltningen snarast upprätta en länsgemensam handlingsplan.
3. I det kommande arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen ska
betonas att tillgängligheten ska underlättas vid missbruksvård.
Sammanfattning
Kommunerna i länet har tillsammans med landstiget tagit fram ett
inriktningsdokument ”Gemensamma Utgångspunkter riskbruk, missbruk,
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län (GU)”.
Involverade i framtagandet av förslaget har dels varit en tjänstemannagrupp med
representanter från några kommuner och landstinget, dels en politisk arbetsgrupp
kopplad till Nätverk Välfärd. Nätverk Välfärd beslutade 13 december 2013 att
ställa sig helt bakom förslaget.
Inriktningsdokumentet är bra och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom
förslaget till rubricerade gemensamma utgångspunkter. Det är dock viktigt att en
länsgemensam handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit
dessa utgångspunkter.
En av de viktigaste delarna med att kommunerna och landstinget tillsammans
beslutar om gemensamma utgångspunkter för olika områden, är att parterna är så
tydliga som det går i vad som blir de konkreta konsekvenserna av
överenskommelsen. Då kan denna typ av dokument fungera som ett reellt
styrdokument när handlingsplaner ska tas fram på läns- och/eller lokal nivå och
bli ett stöd för verksamheterna i vardagen.
Vad gäller de nu föreslagna gemensamma utgångspunkterna behöver
förtydligandena göras via en länsgemensam handlingsplan inom bland annat
följande områden:

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0152/14
§ 193 forts.

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och
beroende för vuxna över 18 år i Gävleborg län
1. Landstingets ansvar för tillnyktring och abstinensbehandling.
2. Kommunens behandlingsansvar enligt 5 kap 9 § socialtjänstlagen.
3. Gemensamt ansvar för både kommunerna och landstinget vid samsjuklighet,
missbruk och psykiatrisk sjukdom.
I de nationella riktlinjerna framgår tydligt att vid samsjuklighet ska både den
psykiska ohälsan och beroendet behandlas samtidigt. Det sker inte idag och
behöver få tydligare skrivning i Gemensamma Utgångspunkter. Det behöver även
förtydligas hur ansvarsförhållandena är mellan kommun och landsting när vård
och behandling ska genomföras på hemorten för personer med samsjuklighet,
likväl som när institutionsplacering på annan ort är aktuell.
Arbetet med personer med missbruksproblematik bör ha mer av
behovsbedömning/
behovsprövning, och mindre av vilken diagnos som kan vara aktuell.
Ansvariga för att den gemensamma länshandlingsplanen upprättas bör vara den
tjänstemannastyrgrupp för rubricerade utgångspunkter som Länsledning Välfärd
kommer att tillsätta i juni.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 augusti 2014, § 104
Omsorgsnämndens protokoll 12 juni 2014, § 104
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 maj 2014
Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för
vuxna över 18 år i Gävleborgs län, 7 april 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0476/13
§ 194

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för del av Gärde 11:1 med
flera i Ljusdal, "Kraftledningsgatan Åkern-Slotte"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått ett samrådsförslag för yttrande gällande detaljplan för
del av Gärde 11:1 med flera ”Kraftledningsgatan Åkern-Slotte”.
Planområdet sträcker sig i en sned vinkel från industriområdet Åkerslund i
nordväst till bostadsområdet Gärdeåsen i sydost. Sedan kraftledningen som
tidigare gick utmed sträckan har avvecklats, ges möjlighet att ersätta den för
kraftledningen planerade markanvändningen till andra användningsområden.
Planen ger möjlighet att utöka bostadsmark och mark för skoländamål samt att
fastställa befintliga gång- och cykelvägar, gator, vändplaner och pågående
markanvändning. Äldre planebestämmelser, som A för allmänt ändamål, som inte
längre tillämpas enligt nuvarande lagstiftning, kan ersättas. Mark kan även
reserveras för Norrkämstaledens förlängning som är utpekad i översiktsplanen.
Med ändrad markanvändning kan även kommunens fastighetsinnehav indelas på
ett mer ändamålsenligt sätt.
Planen bedrivs med ett normalt planförfarande och ska efter samråd ställas ut för
granskning och därefter antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 augusti 2014, § 101
Samrådsförslag 12 juni 2014

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0467/11
§ 195

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommuns grundskolor ska ges möjlighet att erbjuda utbildning i
företagssamhet och entreprenörskap helt i enlighet med Ljusdals kommuns
vision om medveten satsning på utbildning i alla delar.

Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder
möjligheten att erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap
och företagsamhet enligt ett koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 127 att bifalla motionen
såtillvida att en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar
utbildning i entreprenörskap genomförs.
Ärendet lämnades till utbildningsförvaltningen för utredning.
Utbildningsnämnden har nu lämnat förslag till utredning.
I utbildningsnämndens utredning framgår följande:
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna,
samarbete och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa
idéer till något värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på
olika sätt och som därför omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och
upplevelse av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några
enkätfrågor i förhållande till den egna skolan och entreprenörskap. Bland
rektorerna finns en medvetenhet om att entreprenörskap ska genomsyra
skolvardagen, men det är en viss spridning på i vilken grad de anser att
entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt förhållningssätt på respektive
skola. Resultatet påvisar att entreprenöriellt förhållnings-sätt till pedagogik och
lärande är tydligare och mer utbrett på några skolor och mindre utbrett på andra
skolor i kommunen.
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i skolsammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0467/11
§ 195 forts,

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
förhåller sig till entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla
entreprenörskap i förhållande till deras behov och förutsättningar. Eftersom
Skollagen (2010:800) anger att det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete
så är det även rektor som beslutar om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i
vilken omfattning utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för
elever genomförs.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att utredningen anses
genomförd.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 augusti 2014, § 103
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014, § 62
Utbildningsförvaltningens skrivelse 6 maj 2014
Utredning om entreprenörskap i grundskolan 4 juni 2014
Kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2014, § 127
Motion 16 september 2011
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0004/14
§ 196

Ansökan om bidrag till verksamheten vid Gammelgården i Fågelsjö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bidraget inom samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa
Ekonomisk förening höjs med 30 000 kronor per år från budgetåret 2015.

Sammanfattning
Kommunen ingick i februari 2013 ett samarbetsavtal gällande 2013 till 2015 med
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ek. förening där föreningen ersätts med
375 000 kronor per år för de insatser, vilka anges i avtalet. En ansökan om ett
utökat bidrag om 30 000 kronor per år gällande från 2013 till 2015 har inkommit
från föreningen i januari 2014.
Enligt föreningens skrivelse har det redan under det första avtalsåret visat sig att
det avtalade beloppet är för lågt för ändamålet. Föreståndaren har i enlighet med
avtalet medverkat vid arbete med andra besöksanläggningar i kommunen varvid
extra kostnader för resor och mertid uppkommit.
Enligt verksamhetsberättelse har verksamheten under 2013 varit framgångsrik till
stor del tack vare att gården blivit världsarv samt att en föreståndare kunnat
anställas.
Utöver bidraget inom ramen för samarbetsavtalet utbetalar kommunen genom
samhällsutvecklingsförvaltningen även ett verksamhetsbidrag om 150 000 kronor
per år
Föreningen disponerar enligt årsberättelse 2013 ett egen kapital på 232 000
kronor.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att enligt de uppgifter som lämnats har
avsikten med samarbetsavtalet till stor del varit att skapa möjlighet för föreningen
att anställa en föreståndare. Denne har också bidragit vid andra verksamheter i
kommunen i enlighet med avtalet. Eftersom det redan under det första
verksamhetsåret visar sig att bidraget inte täcker kostnaderna som uppstått för det
som anses ingå i samarbetsavtalet är det rimligt att justera bidragets storlek.
”Bedömningen är att bidraget bör höjas med 30 000 kr per år från och med 2015
och att summan inarbetas inom samhällsutvecklingsförvaltningens ramar. Totalt
mottar då föreningen 405 000 kronor baserat på samarbetsavtalet samt 150 000
kronor som verksamhetsbidrag.”
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0004/14
§ 196 forts.

Ansökan om bidrag till verksamheten vid Gammelgården i Fågelsjö
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 augusti 2014, § 141 att bidraget inom
samarbetsavtal med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening höjs
med 30 000 kronor per år från budgetåret 2015.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 141
Kommunledningskontorets skrivelse 18 juni 2014
Ansökan om höjning av anslag 7 januari 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Yvonne Oscarsson (V),
Stina Michelson (S) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Jäv
Björn Mårtensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsexpediering
Akt
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0527/12
§ 197

Förslag om intrångsersättning gällande utvidgning av Storkvarnbergets
naturreservat
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Länsstyrelsens förslag daterat den 23 maj 2014 om utvidgning av
Storkvarnbergets naturreservat på fastighet Tenskog 3:1 accepteras. Förslaget
omfattar förslag till gränsdragning, förslag till föreskrifter samt förslag till
intrångsersättning om 1 400 000 kronor.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Gävleborg har, via ombudet Norrbryggan AB, inkommit med
förslag till utökning av Storkvarnbergets naturreservat. I förslaget finns förslag till
gränsdragning, förslag till överenskommelse om intrångsersättning, förslag till
föreskrifter samt en ersättningsutredning. Kommunen äger cirka 41 hektar
skogsmark i anslutning till naturreservatet som nu är intressant för utvidgning.
Stora delar av detta är redan avsatt i skogsvårdsplanen. 4,6 hektar av arealen
utgörs av ungskog. Ungskogen föreslås ingå på grund av att arronderingen av
reservatet efter utvidgningen ska bli så bra som möjlig. Kommunen erbjuds nu en
ersättning för att avsätta området permanent, en så kallad intrångsersättning.
Kommunstyrelsen har i skrivelse den 13 mars 2013 efter beslut i
kommunstyrelsen den 7 mars 2013, § 76 samtyckt till länsstyrelsens förslag om
naturreservatsbildningen och att kommunen upplåter berört skogsområde till
naturreservat, men att marken fortsätter att vara i kommunens ägo. Ersättning
skulle då uppgå till 50 procent av intrångsersättningen, samma ersättningsnivå
som om kommunen själv bildat naturreservat på berört område. Länsstyrelsen i
Gävleborg föreslås blir naturreservatsförvaltare.
Länsstyrelsen har nu gjort en ersättningsutredning där marknadsvärdet för
skogsområdet är värderat till 2 300 000 kronor. Marknadsvärdeminskningen, till
följd av förbudet att bedriva skogsbruk, är bedömd till 2 230 000 kronor. Till detta
har ett påslag på 25 % tillförts enligt miljöbalkens bestämmelser. Den bedömda
intrångsersättningen är därmed 2 787 500 kronor. Den kommunala ersättningen är
50 procent av detta belopp. Avrundat blir detta belopp totalt 1 400 000 kronor
vilket även är länsstyrelsens förslag till ersättning. Naturvårdsverket ska slutligen
godkänna överenskommelsen och ersättningen.
Gränserna har endast justerats marginellt jämfört med tidigare förslag.
Kommunekologen skriver i sin bedömning att kommunstyrelsen tidigare har
tillstyrkt förslag till utökningen av naturreservatet. Inkommet förslag ligger helt i
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0527/12
§ 197 forts.

Förslag om intrångsersättning gällande utvidgning av Storkvarnbergets
naturreservat linje med det tidigare tillstyrkandet. Värderingen av intrånget bedöms som rimlig.
Naturreservatsbeslutet påverkar inte kommunens PEFC-certifiering och krav på
avsättning av skogsmark för naturvård då skogsmarken kvarstår i kommunens
ägor. Kommunstyrelsen föreslås acceptera förslaget.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 augusti 2014, § 140 att Länsstyrelsens
förslag daterat den 23 maj 2014 om utvidgning av Storkvarnbergets naturreservat
på fastighet Tenskog 3:1 accepteras. Förslaget omfattar förslag till gränsdragning,
förslag till föreskrifter samt förslag till intrångsersättning om 1 400 000 kronor.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 140
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 juni 2014
Förslag till intrångsersättning 26 maj 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen i Gävleborg (protokoll och undertecknat avtal)
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0229/14
§ 198

Ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om bidrag till ny älgskyttebana vid
anläggningen X 102 i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet för översyn av vilka
möjligheter det finns att utöka bidragsgruppen.
Sammanfattning
Ramsjö Jaktskytteklubb ansöker om bidrag till ny älgskyttebana. Kostnaden är
beräknad till 164 000 kronor. Länsstyrelsen har beviljat bidrag med 50 procent av
kostnaden.
Eftersom det inte finns utrymme i årets budget för detta föreslår förvaltningen att
ansökan om bidrag avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 134
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 juni 2014
Ansökan om bidrag 2 juni 2014
Yrkanden
Torsten Hellström: Ansökan beviljas med 82 000 kronor.
Leif Hansen (SRD), Lars Björkbom (KD) och Jonny Mill (SRD): 50 000 kronor
beviljas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Björn Mårtensson (S): Ärendet
ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet för översyn av vilka
möjligheter det finns att utöka bidragsgruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0229/14
§ 198 forts.

Ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om bidrag till ny älgskyttebana vid
anläggningen X 102 i Ljusdals kommun
Ja-röst för att återremittera ärendet, Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat återremittera
ärendet. Se separat omröstningsprotokoll.

Reservationer
Torsten Hellström (M) och Leif Hansen (SRD).

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet
Ramsjö Jaktskytteklubb för kännedom

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0264/14
§ 199

Fastighetsreglering mellan Stene 9:1 och Stene 5:10
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 480 kvadratmeter av fastigheten Stene
9:1 till en köpeskilling av 40 kronor per kvadratmeter.

2.

Det försålda området ska genom fastighetsreglering överföras till köparens
fastighet Stene 5:10 varvid köparen ska betala fastighetsbildningskostnaden.

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Stene 5:10 önskar förvärva mark från Stene 9:1 för att
lägga till sin fastighet.
Ägaren har sökt bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt bostadshus på
Stene 5:10. Huset står redan i dag delvis på Stene 9:1och kommer med den tänkta
byggnadsåtgärden att behöva ännu mer mark från Stene 9:1.
För att huset ska rymmas inom den egna fastighetsgränsen och få plats med
tillbyggnaden har förvaltningen lagt ett förslag om tillköp av cirka 480
kvadratmeter. Området söder om huset ligger i dag som servitutsområde för väg
till förmån för Stene 5:10. I väster är marken starkt sluttande.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 132
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 11 augusti 2014

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Balanslista suf

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0010/14
§ 200

Antagande av detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Hybo
stationssamhälle
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Hybo 1:28, 12:1, 2:63 med flera, Upphävande av del av
detaljplan för Hybo stationssamhälle, antas.

Sammanfattning
Förslaget innebär att allmän plats avsedd för park hävs i vissa delar av två
gällande detaljplaner i Hybo. Även en del av Hybosjön som är belägen inom
detaljplan och som enligt denna ska betecknas som vattenområde upphävs. Utöver
detta hävs också en mindre del detaljplanerad vägmark (allmän plats) i
planområdets sydöstra del.
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande och ska därför först godkännas av
samhällsutvecklingsutskottet och sedan kommunstyrelsen för att slutligen antas av
kommunfullmäktige.
Planförslaget har varit utställt för granskning perioden 19 juni till och med 18 juli
2014. Under denna tid har endast länsstyrelsen yttrat sig. Efter granskningen har
förslaget inte reviderats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 127
Antagandehandlingar 11 augusti 2014
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0022/11
§ 201

Antagande av områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 med flera,
"Fågelsjö Gammelgård med omnejd"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Områdesbestämmelserna för Fågelsjö 1:3 och del av Fågelsjö 1:1, Fågelsjö
Gammelgård, antas.

Sammanfattning
Inför antagandet av områdesbestämmelser för Fågelsjö Gammelgård undantogs
det aktuella området. Förslag till en ny, mindre områdesbestämmelse, för det
område som undantogs har nu upprättats efter diskussion med länsstyrelsen och
berörda fastighetsägare. Tillsammans med den andra områdesbestämmelsen
kommer hela riksintresseområdet för kulturmiljö, inom vilket världsarvet Fågelsjö
Gammelgård är beläget, att täckas in och omfattas av skyddsbestämmelser.
Förslaget till kompletterande områdesbestämmelse har under tiden 11 juni till och
med 10 juli varit föremål för samråd. Synpunkter har inkommit från länsstyrelsen
Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg utan anmärkningar, varför förslaget kan
handläggas med ett enkelt planförfarande och överlämnas till kommunstyrelsen
för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 124
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 11 augusti 2014
Antagandehandlingar 11 augusti 2014

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0071/14
§ 202

Information om förvärv av elnät
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät
fortskrider.
Ingen ny information i ärendet finns att redogöra för vid dagens sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

KS 0111/14
§ 203

Redovisning KS konto till förfogande 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Beslut tagna till och med 2014-08-20
1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
Beslutade anslag
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84, "Fjällvägen", medfinansiering åren 2012-2014
2014-01-09 Loos Idrottsförening: 100-års jubileum
2014-01-21 Välgörenhetskonsert för de drabbade i Filippinerna. Del.beslut.
2014-04-03 Stenegård: Sommarteater Hälsinglands träteater
2013-12-03 Ljusdals Kvinnor i Förening: Internationella kvinnodagen 8 mars
2014-03-06 Hälsinge Akademi: Produktionsbidrag stödköp böcker
2014-03-06 Hovra Byförening: Arrangemangsstöd Hovra Spelmansstämma 2014
2014-03-06 Samhällsutvecklingsutskottet: Överföring från KS konto from budgetår 2014
2014-05-06 Kårböle byalag: Informationsbroschyr Sevärdheter i Kårböletrakten
2014-05-27 Stiftelsen Närljus: Turistinformation i Ljusdal och Färila sommaren 2014
2014-06-12 Los Hembygdsförening: Kulturbidrag 400 års-jubileum
2014-06-18 100-årsfest i Folkparken
2014-06-18 Ljusdals församling: Återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande

2 000
30,0
50,0
4,5
150,0
2,0
10,0
20,0
100,0
4,4
50,0
3,0
350,0
50,0
823,9
1 176,1

2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2014-06-05 Anslutningväg Magasinsgatan Östernäs

3 000

S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

570
2 430

570,0

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

§ 204

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen: § 205 Avvecklingsprocess –
Regionförbundet Gävleborg. KS 250/13

2.

Innovationsupphandling med fokus på äldres måltidssituation:
Ramsjömodellen -Pilotkommun Ljusdal - Delrapport 1. KS 512/13

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

§ 205

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Protokoll från miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun: anmälan enligt
miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten Forneby 3:28. KS 0147/14

2.

Protokoll från miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun: bygglov för
nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Forneby 3:28. KS 0147/14

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

§ 206

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 95-112.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-09-04
Diarienummer

§ 207

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
• Energikoncernen 9 juli samt 4 augusti 2014
• AB Ljusdalshem 25 juni 2014
• Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund 4 juni 2014
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