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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0007/14
§ 248

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunchefen får i uppdrag att se över sekretesshanteringsrutinerna.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Provtagningarna på Kyrksjöbadet är avslutade.
Det händer mycket på Östernäsområdet. Arbete med planteringar och
stensättningar pågår. Ett möte om handelsområdet med Peab är inplanerat
till den 18 november. Ett nytt dagsläge ska diskuteras.
Fortsatta överläggningar kring timmeromlastningen sker mellan bolagen,
Trafikverket och Ljusdals kommun där finansiering av terminalen på Böle
diskuteras. Ett nytt möte kommer att hållas 31 oktober.
Inget nytt gällande Inköp Gävleborg. Inköpssystemet diskuteras. Ny
lagstiftning LOU gällande förenklad upphandling. Riktlinjer tas fram.
Hälsingerådet. Gemensam avfallsplan för Hälsingland är framtagen och
kommer få konsekvenser för kommunen. Lagstiftningen ändras vilket
ställer högre krav på kommunerna gällande sopsortering.
Ett erbjudande har kommit från blivande regionkommunen att skapa ett
regionråd. Detta kommer att behandlas i ett särskilt ärende inom kort.
Claes har pratat med Härjedalens kommun om hur den kommunen
handlägger ärendet om vindkraft på Skaftåsen. Världsarvet Fågelsjö
Gammelgård kommer att påverkas om den vindkraftparken kommer till
stånd.
Konstgräsplan, förslag till beslut kommer till nästa kommunstyrelsesammanträde
Allmänna utskottet har beslutat om sponsring till LBK
Kommunchefen har varit i kontakt med VD för Ljusdal Energi AB, inget
nytt finns att rapportera i ärendet kring förvärv av elnät.

En diskussion sker också om rutinerna kring sekretesshantering.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP) och László Gönczi (MP): Kommunchefen får i uppdrag
att se över sekretesshanteringsrutinerna.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0007/14
§ 248 forts.

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

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0213/14
§ 249

Granskningsrapport från revisionen gällande verkställande av beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige besluta
1.

Nämnderna ges i uppdrag att i varje årsredovisning redovisa utfallet av de
uppdrag man erhållit från fullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förvaltningen får i uppdrag att tillskapa dokumentation gällande rutiner för
ärendehantering och expediering.

2.

Balanslistan (bevakning och uppföljning av ärenden) kompletteras med en
rutin för redovisning av orsak till att ett ärende inte har verkställts.

3.

Återrapportering av verkställighet av beslut ska ske i enlighet med
förvaltningens föreslagna principer under rubriken Bedömning i detta
dokument.

4.

Balanslistan skall finnas tillgänglig på kommunens intranät.

5.

Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2014.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat i vilken grad
beslut fattade i kommunstyrelsen har verkställts samt vilka rutiner för
verkställighet, bevakning och återrapportering som finns.
I granskningsrapporten rekommenderas att:
•
•

Skriftliga rutiner för ärendehantering bör tas fram och fastställas. Dessa
rutiner bör omfatta ärendehanteringen och beslutsprocessen som helhet och
inkludera återrapportering och uppföljning.
Kommunstyrelsen bör säkerställa att det sker en fortsatt utveckling i arbetet
med att bevaka och följa verkställighet av beslut. Exempelvis kan den
balanslista som används av tjänstemännen för bevakning och uppföljning av
beslutade ärenden och uppdrag utvecklas samt göras lättillgänglig på
förslagsvis kommunens intranät.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0213/14
§ 249 forts.

Granskningsrapport från revisionen gällande verkställande av beslut
Bedömning
Rutiner för ärendehantering och expediering är enligt revisorerna idag tydliga,
dock ej dokumenterade. Förvaltningen avser att upprätta dokumentation gällande
rutiner för ärendehantering och expediering.
Bevakning och uppföljning av ärenden sker för närvarande i kommunens
ärendehanteringssystem, LIS, samt via en så kallad balanslista. Efter
granskningens synpunkter kommer balanslistan att kompletteras med en rutin för
redovisning av orsak till att ett ärende inte har verkställts. Förvaltningschef och
handläggare kommer inför respektive avrapportering av listan till
kommunstyrelsen uppmanas att ange bland annat orsaken till att beslut inte
verkställts.
Återrapportering av verkställighet av beslut föreslås ske enligt följande principer.
Ärende som inte finns i den så kallade balanslistan har verkställts. I de fall
kommunstyrelsen önskar få verkställigheten återrapporterad ska detta anges i
styrelsens beslut. Ska återrapportering ske vid särskild tidpunkt ska även denna
anges i beslut. Grunden för dessa principer är att undvika administrativt merarbete
med återrapportering av verkställigheter som inte röner styrelsens intresse.
Balanslistan föreslås, i enlighet med granskningens rekommendation, finnas
tillgänglig på kommunens intranät.
Utöver komplettering av förslagen ovan föreslår förvaltningen att nämnderna ges i
uppdrag att i varje årsredovisning redovisa utfallet av de uppdraget man erhållit
från fullmäktige.
Beslutsunderlag:
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 132
Kommunschefens förslag till beslut 15 september 2014
Revisionsrapport - Granskning verkställande av beslut 20 maj 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP) och
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0213/14
§ 249 forts.

Granskningsrapport från revisionen gällande verkställande av beslut
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Revisorerna
KLK balanslista
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0329/14
§ 250

Hantering av förfrågningar angående vindkraftanläggningar. Ändring av
kommunfullmäktiges tidigare beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utvärderingen av det tematiska tillägget angående etablering av vindkraft
kvarstår i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, § 109.

2.

Under utredningstiden ska det vara möjligt för kommunfullmäktige att
tillstyrka eller avstyrka ansökningar om etablering av vindkraft.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 109 att återremittera ärendet
om Mjöberget till kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska tillägget
för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas.
Ansökan har nu inkommit från Kölvallen vind AB/Ownpower om tillstånd enligt
9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva gruppstation om maximalt 92
vindkraftverk. Beredning i enlighet med § 109 innebär att frågan angående
Kölvallen ej kan tas upp innan utvärderingen är genomförd.
Allmänna utskottet har gjort bedömningen att det är rimligt att utvärderingen av
det tematiska tillägget kvarstår i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni
2014, § 109, men att det under utredningstiden skall vara möjligt för
kommunfullmäktige att tillstyrka och avstyrka etablering av vindkraft.
Kommunchefen förslår den 18 september 2014:
Utvärderingen av det tematiska tillägget angående etablering av vindkraft kvarstår
i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, § 109, men under
utredningstiden ska det vara möjligt för kommunfullmäktige att tillstyrka och
avstyrka ansökningar om etablering av vindkraft.
Allmänna utskottet föreslår 7 oktober 2014, § 130 att kommunfullmäktiges beslut
från 16 juni 2014, § 109 kvarstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0329/14
§ 250 forts.

Hantering av förfrågningar angående vindkraftanläggningar. Ändring av
kommunfullmäktiges tidigare beslut
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 130
Kommunchefens skrivelse 30 september 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2014, § 109
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M) och Jonny Mill (SRD):
Bifall till allmänna utskottets förslag.
Yvonne Oscarsson (V), Ingalill Fahlström (MP), László Gönczi (MP), Helena
Brink (C) och Björn Mårtensson (S): Utvärderingen av det tematiska tillägget
angående etablering av vindkraft kvarstår i enlighet med fullmäktiges beslut den
16 juni 2014, § 109, men under utredningstiden ska det vara möjligt för
kommunfullmäktige att tillstyrka och avstyrka ansökningar om etablering av
vindkraft.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst för Marie-Louise
Hellströms m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Yvonne
Oscarssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0476/13
§ 251

Antagande av detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i Ljusdal "före
detta kraftledningsgatan Åkern-Slotte"
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera ”Före detta kraftledningsgatan
Åkern-Slotte” antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet gav i december år 2013 uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta detaljplan för den före detta
kraftledningsgatan mellan Åkern och Slotte i Ljusdals tätort.
Syftet med detaljplanen är att revidera markanvändningen efter befintliga
förhållanden då kraftledningen sedan några år tillbaka är avvecklad. Mark för
skola, bostäder och vård utökas, allmän mark för gator och gång- och cykelvägar
fastställs. Äldre markanvändning som A, ”Allmänt ändamål, ersätts och mark för
del av Norrkämstaledens förlängning säkras. Planen innebär således att
kommunens fastighetsinnehav kan indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Detaljplanen var föremål för samråd under juni, juli, augusti år 2014 och utställd
för granskning under september och oktober månad 2014.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 165
Antagandehandlingar 7 oktober 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0009/14
§ 252

Antagande av detaljplan för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del
av detaljplan för Korskrogen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del av detaljplan för
Korskrogen antas.

Sammanfattning
Planens syfte är att upphäva detaljplanerad mark för bostäder, parker och gator för
att bereda plats för eventuell ny verksamhet på fastigheten Veckebo 22:1, vilken i
så fall prövas i bygglov alternativt ny detaljplan. Vidare är syftet att planlägga för
bostäder, handel och centrumverksamhet i södra delen av Korskrogens tätort,
främst för att modernisera och anpassa gällande planbestämmelser efter rådande
förhållanden. Sedan samrådet har planförslaget reviderats på följande punkter:
•
•
•

Planområdet utökas med fastigheterna Svedja 7:11, 7:23, 12:1, 9:2.
Markanvändningen inom Svedja 6:45 justeras till bostäder och handel.
Fastigheterna Korsholm 1:1, 1:6, 1:10, 1:15, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23
undantas från upphävande.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 168
Antagandehandlingar 1 oktober 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0314/14
§ 253

Yttrande över remiss gällande ansökan om vindkraftpark Skaftåsen i
Härjedalens kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun motsätter sig en etablering av vindkraftverk som blir
synliga från världsarvet Gammelgården i Fågelsjö.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals
kommun översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av 63
vindkraftverk vid Skaftåsen, cirka 4 mil sydost om Sveg i Härjedalens kommun.
Sökande är Skaftåsen Vindkraft AB.
Hälsingegården Gammelgården i Fågelsjö utnämndes 2012 till världsarv
tillsammans med sex ytterligare gårdar i Hälsingland. Nu har det, i nomineringen
av dessa visat sig, att varje enskild gård inte utgör ett eget världsarv, utan det är
alla världsarvsgårdarna tillsammans som utgör ett världsarv. Det har även
tillkommit information om att uppförandet av vindkraftverk synliga från dessa
världsarv, kan hota världsarvet i sin helhet.
Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att framförallt de tio
vindkraftverk som är tänkta att placeras på Sjöarberget kan komma att påverka
Ljusdals kommun, då främst ifråga om en förändrad landskapsbild.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 oktober 2014, § 171 att
kommunstyrelsen beslutar att motsätta sig en etablering av vindkraft som blir
synliga från världsarvet Gammelgården i Fågelsjö.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 171
Förslag till beslut 6 oktober 2014
Förslag till yttrande 6 oktober 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0314/14
§ 253 forts.

Yttrande över remiss gällande ansökan om vindkraftpark Skaftåsen i
Härjedalens kommun
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Marie-Louise Hellström (M), Yvonne Oscarsson (V),
Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0254/11
§ 254

Information om överklagat ärende gällande vindkraftspark Riberget
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen ska i yttrande skriva att vi stöder Naturskyddsföreningens
synpunkter gällande vindkraftverk nr 9 och 10.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 192 att tillstyrka
ansökan om tillstånd för vindkraftsparken Riberget i enlighet med miljöbalken 16
kap 4 §. Den 22 maj 2014 beslutade Länsstyrelsen Dalarnas län om att lämna
tillstånd för gruppstation för vindkraft (Riberget).
Beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen i Ljusdal, Naturskyddsföreningen Gävleborg och Gävleborgs Botaniska Sällskap.
Kommunen har blivit anmodad att inkomma med skriftligt yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har ansett att yttrande inte behöver lämnas
eftersom kommunens beslut bör stå fast. Det finns dock möjlighet att yttra sig före
den 5 november 2014.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 oktober 2014, § 172 att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 172
Remiss från Mark- och miljödomstolen i Nacka 12 september 2014
Överklaganden från Naturskyddsföreningen i Ljusdal, Naturskyddsföreningen
Gävleborg
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 192
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Ansökan avslås eftersom vindkraftverken står för nära
Ensjölokarna och Högbrännstjärn.
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonny Mill (SRD): Kommunen ska uttala att vi har för avsikt att ompröva
kommunfullmäktiges beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0254/11
§ 254 forts.

Information om överklagat ärende gällande vindkraftspark Riberget
Stig Andersson (V): Kommunen ska i yttrande skriva att vi stöder
Naturskyddsföreningens synpunkter gällande vindkraftverk nr 9 och 10.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Helena Brinks yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Helena Brinks yrkande som huvudförslag. För att utse
motförslag ställer ordföranden Leif Hansens yrkande mot Jonny Mills yrkande
och mot Stig Anderssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Stig Anderssons yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Helena Brinks yrkande, Nej-röst för Stig Anderssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Stig
Anderssons yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Mark- och miljödomstolen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0016/11
§ 255

Återtagande av planuppdrag gällande Norrvåga 4:43 vid Sorttjärn i
Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdraget för del av Norrvåga 4:43 vid Sorttjärn återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2 mars 2006 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, på
sökandens bekostnad, upprätta detaljplan för fritidshus vid Sorttjärn i Järvsö.
Konsultens förslag till detaljplan var föremål för samråd under april månad år 2007,
reviderades i juli och ställdes ut för granskning under september månad år 2007. Före år 2011
gällde de tidigare strandskyddsreglerna, då kommunerna inte hade beslutanderätt om
upphävande av strandskydd i detaljplan. Kommunen ansökte i samband med granskning
därför om att länsstyrelsen skulle upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.
Länsstyrelsen hävde strandskyddet under förutsättning att planen vann laga kraft. Dock
överklagades länsstyrelsens beslut av Naturvårdsverket till regeringen (Miljödepartementet),
och regeringen beslöt att häva länsstyrelsens beslut om upphävt strandskydd, då inga särskilda
skäl till upphävandet ansågs föreligga.
Enligt övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) ska tidigare bestämmelser gälla
för ärenden inledda före nya PBL trädde i kraft i maj år 2011. Förvaltningen ser därför inte
någon möjlighet att driva ärendet vidare under rådande förhållanden. Det vore lämpligare att,
om intresset kvarstår, pröva nya fritidshus via en ny detaljplan i framtiden, vilket förutsätter
en ny ansökan från markägaren och att kommunstyrelsen beviljar ett nytt planuppdrag.
Området vid Sorttjärn är utpekat i förslag till Fördjupad översiktsplan för Järvsö som lämpligt
för en prövning av ny fritidshusbebyggelse. Det kan även komma att utpekas i kommande
förslag till LIS- plan (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge som är ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen). Det ger i sådana fall nya förutsättningar för att pröva strandskydd
och ny bebyggelse vid Sorttjärn, förutsättningar som saknas i dagsläget.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 166
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 oktober 2014
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0050/13
§ 256

Anhållan från Föreningen Hembygdstjänsts om stöd för ett
kulturarvsprojekt
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Föreningen Hembygdstjänst beviljas 53 000 kronor för förlängning av
kulturarvsprojekt.

2.

Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2014, § 105 att bevilja föreningen
Hembygdstjänst 160 000 kronor i projektanslag som delfinansiering av ett
kulturarvsprojekt med syftet att under ett och ett halvt år arbeta med
digitalisering och databasregistrering av äldre fotosamlingar som finns på
hembygdsgårdar och på Ljusdalsbygdens Museum. Projektets
lönebidragsanställda personal (sex personer) finansieras huvudsakligen via
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Arbetsförmedlingen (Af) och föreningen
beviljades i maj av RAÄ och AF en förlängning av projektet på fem månader till
och med den 31 december 2014. För att nå full kostnadstäckning i projektet
avseende denna förlängning av projektet ansöker föreningen om ytterligare
ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun på 53 000 kronor.
Föreningen har redan tidigare ansökt om detta tilläggsanslag.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 juni 2014, § 113 att avslå
ansökan, men nu vill föreningen Hembygdstjänst få en ny prövning av ärendet
utifrån argument som redovisas i ny ansökan.
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om att av de ”nya” 100 000
kronor som förvaltningen fått av kommunstyrelsen till evenemangs- och
arrangemangsstöd finns just nu 47 500 kronor kvar. Den sökta åtgärden gäller
dock en arbetsmarknadsåtgärd.
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår den 3 oktober 2014:
1.

Äskandet från föreningen Hembygdstjänst om tilläggsanslag på 53 000
kronor för förlängning av kulturarvsprojekt, avseende finansiering inom
samhällsutvecklingsförvaltningens egna budgetramar, avslås.

2.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om bifall/avslag i
ärendet, med eventuell finansiering via kommunstyrelsens konto till
förfogande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0050/13
§ 256 forts.

Anhållan från Föreningen Hembygdstjänsts om stöd för ett
kulturarvsprojekt
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 14 oktober 2014, § 177 att ställa sig
positiv till en förlängning av föreningen Hembygdstjänsts kulturarvsprojekt, men
eftersom projektet är ett arbetsmarknadsprojekt överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 177
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 oktober 2014
Tilläggsanslagsäskande 26 september 2014
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 juni 2014, § 113
Jäv
Stig Andersson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Ann Hamrén (S), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise
Hellström (M), Helena Brink (C) och Jonny Mill (SRD): Föreningen Hembygdstjänst beviljas 53 000 kronor för förlängning av kulturarvsprojekt. Pengar anslås
ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Föreningen Hembygdstjänst
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0631/11
§ 257

Ekonomisk slutredovisning av ombyggnad och renovering av Kläppa
Fritidsgård
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen gällande om- och tillbyggnad av Kläppa
fritidsgård godkänns.

2.

Överskottet på 529 915 kronor återförs till kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, § 212 att anslå 200 000 kronor till
projektering samt att pengarna skulle tas ur kommunstyrelsens
investeringsutrymme.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari, § 9 att anvisa 5,3 miljoner kronor i
investeringsmedel för ombyggnad och renovering. Totalt har 5,5 miljoner kronor
anvisats.
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden och
renoveringen kostat 4 970 085 kronor.
Kostnaden för hela projektet är därmed inom beslutad kostnadsram med ett
överskott på 529 915 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 173
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och ekonomisk slutredovisning 29
september 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0325/14
§ 258

Förslag till yttrande över remiss gällande den statliga utredningen om
vattenverksamheter, SOU 2014:35
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till remissyttrande, avseende Vattenverksamhetsutredningens
slutbetänkande ”I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler”
SOU 2014:35, antas.

Sammanfattning
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) uppmanar i skrivelse sina
medlemmar att lämna remissyttrande till Miljödepartementet angående
Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt - förslag till
ändrade vattenrättsliga regler” SOU 2014:35.
Yttrandet skall ha inkommit senast den 31 oktober 2014.
Den huvudsakliga frågan gäller borttagande av bygdemedel inom
vattenverksamhetsområdet.
Bedömning
Det är av betydelse att så många intressenter som möjligt lämnar remissyttrande.
Kommunen bör därför hörsamma Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners
uppmaning.
Eftersom kommunen har intressen i bygdemedelsfrågor gällande
vindkraftsverksamhet och det finns vissa paralleller föreslås att denna fråga lyfts
in i svaret trots att den inte berörs i utredningen.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har lämnat erbjudande med förslag
på formuleringar till yttrande. Betydande delar har hämtats ur erbjudandet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 178
Missiv till remissyttrande 3 oktober 2014
Förslag till remissvar 3 oktober 2014
Skrivelse samt förslag från Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Beslutsexpediering
Akt, Miljödepartementet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0218/14
§ 259

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För andra kvartalet 2014 fanns fem ”Ej verkställda beslut” att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vård- och
omsorgsboende.
Det innebär att det är fem personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av
ansökan om vård och omsorgsboende.
Två av ärendena har gynnande beslut fattade i oktober 2013 och att dessa inte är verkställda
beror på att kunderna tackat nej till erbjudna vård- och omsorgsboenden. En av dessa kunder
har även ett beslut om att medboende får flytta med.
De tre övriga ärendena har gynnande beslut fattade i januari och mars (två stycken) 2014 och
är inte verkställda eftersom kunderna tackat nej till erbjudna boenden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 134
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, § 122
Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 juli 2014
Kvartalsrapport till IVO, 1 augusti 2014
Rapportering andra kvartalet 2014, 1 augusti 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0306/14
§ 260

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Av utdraget från Treservas Individrapportering för andra kvartalet 2014 finns ett
ärende med ej verkställt beslut. Granskningen av ärendet visar att det uppstått ett
systemfel i Treserva. Av journalen framgår att insatsen är verkställd.
Systemansvarig bekräftar felet. I rapporten till IVO, (Inspektionen för vård och
omsorg) framgår orsaken till avvikelsen. I övrigt finns inga beslut inom individoch familjeomsorgen som ej är verkställda.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 135
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, 116
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 augusti 2014
Individrapport 31 juli 2014
Kvartalsrapport 31 juli 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

§ 261

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Brev till motionärerna angående uppsättande av infartsskylt med anledning av
bifallen motion gällande informationstavla vid infarten från Färila till Ljusdal.
KS 0303/08

2.

Årsredovisning 2013 Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry
Schölins Minne KS 0333/13

3.

Årsredovisning 2013 för Karin Jonssons i Ångsäters Stiftelse
Ljusdalsbygdens museum Övrig post

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

§ 262

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För samhällsutvecklingsutskottets kännedom finns följande ärenden:
1.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelväg inom
nytt handels- och industriområde samt mellan olika tätortsdelar i Ljusdals
kommun för år 2015.
KS 51/14

2.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelförbindelse
längs Nordgatan i Ljusdal för år 2015. KS 51/14

3.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelförbindelse
mellan Bjuråkersvägen mellan Klaragatan och tätortsgränsen i Ljusdals
kommun för år 2015.
KS 51/14

4.

Beslut om bifall till statlig medfinansiering till trafiksäkring av vägmiljön vid
Stenhamreskolan i Ljusdal för år 2015. KS 51/14

5.

Beslut om bifall till statlig medfinansiering för hållplatser i Ljusdals kommun
längs ny sträckning av busslinje 53 för år 2015. KS 51/14

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

§ 263

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 130-143
(kommunledningskontoret) och 39-98 (samhällsutvecklingsförvaltningen).
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

26

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

§ 264

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•

Justerare

AB Ljusdalshem 24 september 2014
Energikoncernen 6 oktober 2014

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0360/13
§ 265

Inrättande av bemötandeombud
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ett bemötandeombud inrättas centralt i förvaltningen under kommunstyrelsen
och inarbetas i den pågående organisationsöversynen och ska inrymmas i en
befintlig tjänst.

2.

Omfattningen av tjänsten är begränsad till upp till 10 %.

3.

I arbetsuppgifterna ingår att ta emot och utreda eller lotsa vidare invånares
synpunkter på bemötande inom de kommunala verksamheterna.

4.

Klagomålet ska normalt ha passerat genom det skriftliga
synpunktshanteringssystemet och behandlats av verksamhetsansvarig inom
berört verksamhetsområde innan det fångas upp av bemötandeombudet.
Verksamhetsansvarig inom berört verksamhetsområde ska vara behjälplig i
att lotsa invånare till synpunktshanteringssystemet antingen via webben eller
via skriftlig blankett.

5.

Bemötandeombudet ska dock även kunna ta emot ärenden direkt från
kommuninvånare som upplever ett obehag inför att vända sig direkt till
berörd verksamhet på grund av tidigare upplevelse av bristfälligt bemötande.

6.

Bemötandeombudets funktion utvärderas efter ett år.

Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige beskriver Yvonne Oscarsson (V) ett önskemål
om en kommunal funktion med uppgiften att ta emot synpunkter och klagomål
från invånare angående bemötandefrågor. Kommunstyrelsen har beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda vilken organisation som är optimal för
ändamålet samt hur det praktiskt ska fungera.
Det förefaller inte finnas någon kommun som har en ombudsmannafunktion för
enbart bemötandefrågor vilket samtal med SKL bekräftar. Utredningen har dock
tagit del av Nyköping och Håbo kommuners erfarenheter av en särskild
ombudsmannafunktion med bemötandefrågor som en del av uppdraget.
Erfarenheterna från de båda kommunerna skiljer sig som helhet åt. I Håbo anses
äldre- och handikappombudsmannen vara viktig för att upplevelser av illa
bemötande och kränkande behandling ska komma i ljuset. I Nyköping avråds från
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0360/13
§ 265 forts.

Inrättande av bemötandeombud
inrättandet av ombudsmannafunktion med motiveringen att den lätt hamnar i en
opassande och överprövande roll i förhållande till organisationen i övrigt. Båda
framhåller att det är en svår uppgift att verka som ombudsman med uppgift att
framföra kritik av känslig karaktär och att placeringen av tjänsten därför är ett
centralt övervägande.
Utredningen mynnar ut i ett förslag på inrättandet av en bemötandeombudsman
med begränsad omfattning av tjänst placerad centralt i förvaltningen under
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 133
Kommunchefens förslag till beslut 14 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll, 16 december 2013, § 225
Motion gällande inrättande av en bemötandeombudsman, 29 juli 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska avslås.
Yvonne Oscarsson (V) och Ann Hamrén (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Till punkt 1 ska tillföras ” och ska inrymmas i en befintlig tjänst”
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om att i punkt 1 tillföra ” och ska inrymmas i en befintlig tjänst”.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Ingalill Fahlström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0336/13
§ 266

Revidering av investeringsplanen gällande förskola i Tallåsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Investeringsplanen revideras utifrån nämndens beslut under förutsättning att
hyresavtal har upprättats.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den12 juni 2013, § 69 att föreslå
kommunfullmäktige att medel anslås för nybyggnad av en förskolbyggnad om
cirka 220 kvadratmeter i direkt anslutning till Tallåsens skola senast den 31 maj
2015.
Beslutet föregicks av en diskussion om huruvida en nybyggnation skulle föreslås
eller om kommunen skulle köpa Edegården, som då ägdes av kyrkan, för
förskoleverksamhet.
Pengar finns nu anslagna i investeringsplanen för 2016.
Behovet av nya lokaler för förskolan i Tallåsen är stort och angeläget. För
närvarande bedrivs förskolan i en hyrd villa i Rolfhamre. En till två dagar i
veckan samverkar också pedagogisk omsorg i lokalerna. Hyresavtalet går ut den
30 juni 2015 och måste sägas upp senast den 30 september 2014, om det inte skall
förlängas.
Som ett alternativ till nybyggnad har kommunen nu erbjudits ett hyresalternativ
av en privat hyresvärd som förvärvat Edegården. Fastighetsägaren är beredd att
anpassa lokalerna, som är 320 kvadratmeter, efter behov och önskemål. Detta
innebär en större lokalyta än vid nybyggnation och skapar andra möjligheter
utifrån Edegårdens närhet till skolans lokaler.
Vid eventuella behov kan lokalerna på Edegården även nyttjas för skolans
verksamheter. Tallåsens skola är den skola i kommunen som har minst yta per
elev och har en positiv elevutveckling.
Utbildningsnämnden beslutade den 28 augusti 2014, § 71 att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal samt att
tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs under
förutsättning att hyresavtal har upprättats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0336/13
§ 266 forts.

Revidering av investeringsplanen gällande förskola i Tallåsen
Utbildningsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att revidera
investeringsplanen utifrån nämndens beslut under förutsättning att hyresavtal har
upprättats.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 131
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014, § 71
Investeringsplan
Utbildningsnämndens protokoll 12 juni 2013, § 69

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-10-30
Diarienummer

KS 0111/14
§ 267

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

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008 ska redovisning av kontot kommunstyrelsen till
förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Redovisning t o m 20 augusti visar att det finns 1 126 100 kronor (avsatt budget 2 miljoner
kronor) kvar på kontot.
I kommunstyrelsens investeringsutrymme (avsatt budget 3 miljoner kronor) finns 2 430 000
kronor kar på kontot.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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