PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 17:00

Beslutande:

Leif Persson (S) ordf
Annelie Wallberg (S)
Stina Michelson (S)
Björn Mårtensson (S) tjg ers istf Roland Bäckman (S)
Stig Andersson (V) tjg ers istf Kenneth Forssell (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Ingalill Fahlström (MP)
Torsten Hellström (M) tjg ers istf Lars Björkbom § 213
Lars Björkbom (KD) § 214-220

Övriga deltagande

Markus Evensson (S) ej tjg ers
Malin Ängerå (S) ej tjg ers
Anne Hamrén (S) ej tjg ers
Hans-Olov Wernersson (SRD) ej tjg ers
Mikael Sagström, representant för fotbollsklubbarna § 213
Per-Arne Weglin och Henric Bruveris, Mittia Event AB, § 220
Fritidschef Pär Ferm, § 220
Förvaltningschef Stig Olson, § 220
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Ingalill Fahlström (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-10-07

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande
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Leif Persson
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Ingalill Fahlström
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Datum för anslags upprättande

2014-10-08

Datum för anslags nedtagande

2014-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0007/14
§ 213

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Konstgräsplanen tas som ett extra ärende under eftermiddagen.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•

Dagsläget konstgräsplanen. Två sakfrågor som komplicerar:
- Placeringen. Fotbollsklubbarna har en uppfattning och Mittia Event
AB har en uppfattning. Kommunen måste ta ansvaret i detta läge.
Krävs en beredning så fort som möjligt. Mittia har nu sagt att man kan
tänka sig en annan placering av mässan, Brända tomten och C-planen.
Kommunen måste försöka lösa frågan om placering som tillfredsställer
båda intressenternas.
- Det är olika arbetstempo i klubbarna och kommunen. Kommunen
måste hantera besluten i rätt ordning för att det ska gå rätt till.
Kommunchefen beklagar den bristande kommunikationen mellan
kommunen och fotbollsföreningarna.
- Överläggningar har skett. Kommunens inställning är fortfarande att det
hela ska bli av. Kommunen har bjudit in till ett möte med Mittia och
fotbollsklubbarna måndag 6 oktober. Undersökningar pågår inom
kommunen. Grusplanen är uthyrd till Mittia t o m 2017. Detta måste
redas ut med hyresgästen Mittia. Kommunen vill undvika att bryta mot
gällande avtal.

Mikael Sagström, representant för fotbollsklubbarna informerar.
Fotbollsklubbarna vill ha ett beslut av markägaren (kommunen).
Yrkanden
Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C),
Torsten Hellström (M) och Jonny Mill (SRD): Konstgräsplanen ska tas som ett
extra ärende under eftermiddagen.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0007/14
§ 213 forts.

Information från kommunchefen
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för uteserveringarna har diskuterats för Ljusdals centralort.
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att ordna ett möte inför nästa
säsong med anledning av de nya reglerna.
Motionsspåret i Järvsö. Arbetet pågår.
Trappan vid Folkparksbadet ska vara borttagen.
Cykelvägen mellan Ljusdal och Järvsö. Möte har hållits med intressenter i
Järvsö som blivit uppmanade att bilda en förening.
Underberget/Grottbadet. Närljus arbetar tätt samman med företrädarna för
Grottbadet med att ta fram förslag på finansiering etc.
Östernäs. Möte har hållits under hösten med företrädare med Peab. Nästa
möte blir 18/11 för att bevaka frågans fortsatta hantering. Peabs option går
ut vid årsskiftet. Diskussion om förlängd option kan komma.
Timmeromlastningen. Möte 3 oktober om det fortsatta arbetet med Böle.
Mellankommunalt samarbete. Vecka 41 träffas landstingsdirektören och
kommuncheferna för att diskutera mellankommunala frågor.
Det finns ett initiativ för att diskutera ett regionråd som ska vara
rådgivande för regionfullmäktige. Två ledamöter från varje kommun samt
kommunchef.
En organisationsförändring har skett inom kommunledningskontoret. En
utredningsenhet har inrättats.
Integration/asylorganisationen. Det finns en upplevd brist från
förvaltningarna kring samordning av frågorna. Integrationschefen har
därför fått samordnat ansvar.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0155/14
§ 214

Nedläggning av Ramsjö skola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skolan i Ramsjö läggs ned snarast. Detta på grund av att nämnden som
skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens kap. 2 § 8.

Sammanfattning
Ansvarig rektor för Ramsjö förskola och skola har lämnat en anmälan till
utbildningsnämnden om situationen på förskolan och skolan i september 2014.
I anmälan framgår att eleverna på framförallt högstadiet har enbart behörig lärare i
matematik och naturorienterande ämnen. I alla övriga ämnen har de utbildade
pedagoger men som inte har ämneskompetens. I svenska, hemkunskap, slöjd och
musik är det obehöriga lärare. Enligt skollagen måste legitimerade lärare sätta
betyg. Lärare på Stenhamreskolan måste vara med i bedömning av elevernas
kunskaper, det innebär ytterligare arbetsbelastning. Avståndet mellan skolorna
försvårar kontakterna.
I anmälan från ansvarig rektor framgår att hon inte kan säkerställa att eleverna får
ut sin garanterade undervisningstid i alla ämnen och att det finns tillräckligt med
ämneskompetens i de högre årskurserna enligt skollag.
Utbildningsnämnden föreslår 25 september 2014, § 83 att skolan i Ramsjö läggs
ned snarast på grund av att nämnden som skolhuvudman inte kan ta ansvar för
utbildningen utifrån skollagens 2 kap § 8.
Utbildningsnämnden beslutade också att förvaltningschefen får i uppdrag att, i
samverkan med rektor för Ramsjö skola, förbereda en avslutning av
skolverksamheten snarast utifrån att utbildningsnämnden som skolhuvudman ej
kan ta ansvar för utbildningen. Förvaltningschefen fick i uppdrag att presentera
hur Ramsjö förskoleverksamhet i fortsättningen kan organiseras samt i uppdrag att
till ärendet föra en skrivelse som utförligare beskriver lärarsituationen och
konflikten med skollagen.
Förvaltningschef Lena Tönners Ångman har 29 september 2014 lämnat en
skriftlig nulägesbeskrivning över situationen på Ramsjö skola läsåret 2014/2015.
Idag går tolv elever på Ramsjö skola i årskurserna 3,5, 6, 8 och 9. Förvaltningschefen stödjer anmälan från ansvarig rektor angående Ramsjö skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0155/14
§ 214

Nedläggning av Ramsjö skola
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 september 2014
Utbildningsnämndens protokoll 25 september 2014, § 83
Anmälan daterad 18 september 2014
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till utbildningsnämndens förslag att skolan i Ramsjö
läggs ned snarast.
Leif Hansen (SRD): Ärendet återremitteras för utredning och konsekvensanalyser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet om återremiss, Nej-röst för bifall till yrkandet om
återremiss.
Omröstningsresultat
Med 12 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet
om återremiss. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0014/14
§ 215

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras så att i kommunstyrelsens budget 2015 tas med en kostnad på 6,4
miljoner kronor för Närsjukvården och 1,9 miljoner kronor för projekt Arbete och
framtid.

2.

Ärendet ska behandlas åter vid kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2014.

Sammanfattning
Driftbudget:
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret och
samhällsutvecklingsförvaltningen arbetat fram ett förslag på åtgärder för att komma i nivå
med den beslutade budgetramen. Detta har medfört ett antal förslag på åtgärder enligt
upprättad åtgärdslista.
Investeringsbudget:
Investeringsbudgeten för 2015-2017 har upprättats enligt beslutad investeringsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 145
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 126
Samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunledningskontorets skrivelse
4 september 2014
Förslag budgetramar 2015-2017
Förslag åtgärdslista
Yrkanden
Lars Molin (M): I kommunstyrelsens budget 2015 tas med en kostnad på 6,4 mkr
för Närsjukvården.
I kommunstyrelsens budget 2015 tas med en kostnad på 1,9 mkr för projekt
Arbete och framtid.
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Studieförbundens
anslag ska inte minska med 400 000 kronor.
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0014/14
§ 215 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Helena Brink (C), Marie-Louise Hellström (M) och Yvonne Oscarsson (V):
Ärendet ska återremitteras så att i kommunstyrelsens budget 2015 tas med en
kostnad på 6,4 miljoner kronor för Närsjukvården och 1,9 miljoner kronor för
projekt Arbete och framtid.
Ingalill Fahlström (MP): Budgetförslaget avslås.
Mötet ajourneras för lunch. Efter 60 minuter

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0330/13
§ 216

Översyn av kommunens nya organisation - reviderad efter
remissbehandling
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras så att konsekvensanalyser ska tas fram. Ärendet ska
remitteras till de politiska partierna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge kommunchefen i uppdrag att
utreda behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för samordning och
beredning av arbetsmarknadsfrågor. Styrelsen beslutade samtidigt att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra hela eller
delar av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunchefen i uppdrag att överväga
placering och lämna förslag gällande var folkhälsofrågor och
konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor,
Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara placerade i
organisationen.
I mars 2013 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att ge kommunchefen i
uppdrag att överväga turismfrågornas organisatoriska placering i koncernen.
Diskussioner har vidare förts om landsbygdsfrågornas placering jämte EU-frågor
och marknadsföring av kommunen varför dessa förts in i ärendet. Även förslaget
om att inrätta en bemötandeombudsman har förts in i ärendet.
Slutligen har även frågor om jämställdhet förts in i ärendet.
Från den 1 september återfinns folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom
arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd och Pensionärsråd i
kommunledningskontoret från att tidigare funnits i
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Jämställdhetsfrågor bedrivs i dag som en förvaltningsövergripande organism
samordnad av en handläggare på kommunledningskontoret. Varje förvaltning
avsätter inom sina ramar delar av tjänster där medarbetarna ur de olika
förvaltningarna bildar en gemensam jämställdhetsgrupp som är fristående från
förvaltningarna och utgör en kommungemensam tillgång. Gruppen kan
genomföra utbildningar inom hela kommunen. Arbetssättet kan ses som en

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0330/13
§ 216 forts.

Översyn av kommunens nya organisation - reviderad efter
remissbehandling
prototyp på förvaltningsövergripande samverkan och avses provas även inom
andra områden.
Efter att kommunchefens förslag varit ute på remiss har förslaget reviderats.
Organisatoriska förändringar föreslås genomföras såtillvida att
arbetsmarknadspolitiska frågor samlas i ett arbetsmarknadsutskott under
kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsenheten förs till kommunledningskontoret och
bildar där en egen enhet som leder kommunens arbetsmarknadsverksamheter i ett
särskilt samordningsorgan i vilket också Utvecklingscentrum, Integrationsenheten
och Stiftelsen NärLjus ingår. Hantverkargården och Rio föreslås bli kvar i
Omsorgsförvaltningen medan Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus. Frågor
gällande landsbygdsutveckling, internationalisering och projektstöd förs från
Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Frågor om
turism bereds vidare.
Kommunchefen föreslår den 8 september 2014
Kommunstyrelsen beslutar:
1.
2.
3.

Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas.
Ett reglemente för arbetsmarknadsutskottet upprättas.
Ett övergripande kommunalt samordningsorgan för arbetsmarknadsfrågor
under ansvar av chefen för arbetsmarknadsenheten inrättas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
4.
5.
6.
7.

8.

Arbetsmarknadsenheten med undantag för Hantverkargården och RIO förs till
kommunstyrelsen i kommunledningskontoret.
Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus.
Landsbygdsfrågor med tjänstemannastöd och resurser överförs från Stiftelsen
NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
Internationalisering och projektstöd med tjänstemannastöd och resurser
överförs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Ansvar för marknadsföring av kommunen liksom resurser förs från Stiftelsen
NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Allmänna utskottet beslutade 9 september 2014, § 118 att notera informationen till
protokollet samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0330/13
§ 216 forts.

Översyn av kommunens nya organisation - reviderad efter
remissbehandling
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 118
Kommunchefens skrivelse 8 september 2014
Remissvar från Samhällsutvecklingsutskottet
Remissvar från Omsorgsnämnden
Remissvar från Utbildningsnämnden
Remissvar från Stiftelsen NärLjus
Skrivelse från Byaråden
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014. § 44
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 31
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Helena Brink (C): Ärendet ska återremitteras så att
konsekvensanalyser ska tas fram. Ärendet ska remitteras till de politiska partierna.
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på punkt 1-3 i kommunchefens förslag.
Hanterverkargården och RIO ska även de föras till kommunstyrelsen (p 4).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0126/14
§ 217

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till regler för kommunalt partistöd antas.

Sammanfattning
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen på en rad punkter. Syftet med
lagändringen är att förbättra den kommunala demokratin. Utifrån ändringarna har
ett förslag till regler för kommunalt partistöd i Ljusdals kommun arbetats fram.
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Kommunledningskontorets förslag till regler utgår från Sveriges Kommuner och Landstings förslag
till regler för kommunalt partistöd samt från nu gällande regler om partistöd för
Ljusdals kommun.
Enligt kommunallagen är ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i
den lokala demokratin. De nya reglerna i lagen anger att en mottagare av partistöd
årligen ska lämna in en skriftlig redovisning av hur stödet använts och att
kommunfullmäktige ska godkänna utbetalningen av partistödet. Fullmäktige ska
vid sin granskning av redovisningen kontrollera att partistödet har använts för det
ändamål som anges i kommunallagen.
Kommunfullmäktige ska besluta om utbetalning varje år. Kommunledningskontoret föreslår att underlåtenhet att lämna den redovisning och granskningsrapport som ovan nämnts inom föreskriven tid får till följd att inget stöd utbetalas
för nästkommande år.
Kommunledningskontoret föreslår också att vid fördelningen av partistöd beaktas
endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt vallagen.
Enligt nu gällande regler utbetalas partistöd till politiskt parti endast det år när det
politiska partiet är representerat i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret
föreslår att denna regel även fortsättningsvis ska gälla i Ljusdals kommun.
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 113 att förslag till regler antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0126/14
§ 217 forts.

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 113
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Ljusdals kommun 29 augusti 2014
Yrkanden
Helena Brink (C) och Björn Mårtensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag
att anta regler för kommunalt partistöd.
Ingalill Fahlström (MP): Texten ska ändras till: Inget partistöd utbetalas förrän
redovisning inkommit.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Helena Brinks m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena
Brinks m fl yrkande att anta förslag till regler för kommunalt partistöd. Se separat
omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0378/13
§ 218

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.
2. I arbetsordningen ska gruppledare ändras till partirepresentant.
Sammanfattning
Ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram av
kommunledningskontoret.
Förslaget innebär bland annat anpassningar till kommunallagens nya bestämmelse
om fullmäktiges mandatperiod, möjlighet för kommunfullmäktige att delegera
beslutanderätten av medborgarförslag till nämnderna, former för redovisning av ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag med mera.
Förslaget har presenterats för partirepresentanterna.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas.
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 113 att arbetsordningen antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 113
Kommunledningskontorets skrivelse 1 september 2014
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 13 augusti
2014
Yrkanden
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): I arbetsordningen ska gruppledare ändras till partirepresentant.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0378/13
§ 218 forts.

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0304/13
§ 219

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelsens protokoll:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun ska inte ingå i gemensam överförmyndarnämnd.

Sammanfattning
Handläggningen av överförmyndarfrågor i Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner har
sedan 2011 skett i en gemensam förvaltningsorganisation med Bollnäs som värdkommun.
Detta innebär att överförmyndarenheten i Bollnäs svarar för nämndservice, administration och
handläggning av verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är positivt, vilket bland annat
bekräftats i en enkät till gode män och förvaltare.
I syfte att skapa en effektivare organisation, minska det administrativa arbetet och få en mer
strukturerad styrning av verksamheten så har frågan om en gemensam nämnd väckts. Den
nuvarande strukturen med en gemensam förvaltning som verkar mot tre politiska organ skapar
en hel del merarbete.
En gemensam nämnd är därför ett naturligt steg i det fortsatta samverkansarbetet som på sikt
även kan omfatta fler kommuner om intresse väcks.
I utredningen inför samarbetet 2011 deltog även Söderhamns kommun som emellertid då
valde att stå utanför samarbetet. I samband med nu planerad fördjupning av samarbetet har
Söderhamns kommun aviserat att man kan tänka sig att delta i en framtida gemensam
organisation varför förslaget framskrivits så.
En gemensam nämnd borde påtagligt också underlätta för länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet och som därmed får en part att vända sig till.
Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun har den 16 juni 2014, § 7 tillstyrkt att Ljusdals
kommun medverkar i en gemensam överförmyndarnämnd.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kommunernas andel av kostnaden relateras till 50 procent på antalet invånare och till 50
procent på antal ärenden per den 31 december året före varje verksamhetsår. Beloppets storlek
grundar sig i övrigt på faktiska kostnader minskat med faktiska intäkter.
Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommuner betalar i förskott mot faktura, efter
budgeterat belopp, och senast den 31 mars.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0304/13
§ 219 forts.

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Om över- och underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan kommunerna efter
samma principer som kostnadsfördelningen. Slutlig reglering av kostnaderna görs senast den
31 mars året efter verksamhetsåret.
2013 fakturerades Ljusdals kommun 623 000 kronor av Bollnäs kommun. Kostnaden för
överförmyndarnämnden (arvode för nämndens ledamöter, arvoden till gode män och
förvaltare med mera) var 726 000 kronor.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om en gemensam
överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2014, § 175 att återremittera ärendet så
att en konsekvensanalys kan tas fram. Vid dagens möte presenteras
konsekvensanalysen.
Kommunledningskontoret förslag är att kommunfullmäktige, under förutsättning
av likalydande beslut i samverkande kommuner, beslutar:
1.

Tillsammans med Bollnäs, Ovanåkers, och Söderhamns kommuner från och
med
1 januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten.

2.

Bollnäs kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden vilken
därmed inordnas i kommunens nämndorganisation.

3.

Bifogade förslag till reglemente och samverkansavtal för den gemensamma
nämnden fastställs.

4.

Formerna för ägarsamråd blir enligt bifogad handling,
”Överförmyndarnämndens ägarsamråd”.

5.

I det fall antalet deltagande kommuner blir annat än ovan, ändå ingå i en
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten med de anpassningar av
samverkansavtal, reglemente och överförmyndarnämndens ägarsamråd som
krävs.

Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 117 att Ljusdals kommun inte
ska ingå i gemensam överförmyndarnämnd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0304/13
§ 219 forts.

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 117
Konsekvensanalys 3 september 2014
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 juli 2014
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Förslag till ägarsamråd överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens protokoll 16 juni 2014, § 7
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0262/11
§ 220

Konstgräsplan på Älvvallen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Med anledning av det ingångna avtalet med Mittia Event AB får förvaltningen
i uppdrag att snarast ta fram underlag för beslut om en byggnation av
konstgräshall på ”Brända tomten”. I underlaget ska det ingå ett driftsavtal och
alla kringkostnader ska tydligt redovisas i underlaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade tidigare under dagen att detta ärende skulle tas upp
som ett extra ärende senare under dagen.
Under sammanträdespunkten ”Information från kommunchefen” gav
kommunchefen aktuell information om ärendet. Mikael Sagström, representant för
fotbollsklubbarna, deltog och gav sin syn på ärendet.
Per-Arne Weglin och Henric Bruveris från Mittia Event AB medverkar vid detta
ärende och meddelar att bolaget vidhåller och åberopar det avtal om marken som
tecknades med kommunen 2011.
Fritidschef Pär Ferm redogör för vad det kostar att hårdgöra och ställa i ordning
markytor på Älvvallen för eventuell flytt av mässområdet.
Ytan för C-plan, Brända tomten och korpplan utgör totalt 22 500 m2.
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att sammanträdespunkten härefter inte är
offentlig. Allmänheten ombeds lämna sammanträdesrummet.
Yrkanden
Stina Michelson (S): Kommunstyrelsen beviljar byggnation på Höga 7:1 enligt
myndighetsnämndens beslut 29 september 2014.
Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-02
Diarienummer

KS 0262/11
§ 220 forts.

Konstgräsplan på Älvvallen
Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD), Lars Molin (M),
Marie-Louise Hellström (M), Yvonne Oscarsson (V) och Jonny Mill (SRD): Med
anledning av det ingångna avtalet med Mittia Event AB får förvaltningen i
uppdrag att snarast ta fram underlag för beslut om en byggnation av konstgräshall
på ”Brända tomten”. I underlaget ska det ingå ett driftsavtal och alla
kringkostnader ska tydligt redovisas i underlaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Helena Brinks m fl yrkande.
Reservationer
Stina Michelson (S) och Annelie Wallberg (S)

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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