PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 12:00

Beslutande:

Leif Persson (S) ordförande
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)
László Gönczi (MP) tjg ers istf Ingalill Fahlström (MP)
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Markus Evensson (S) ej tjg ers
Torsten Hellström (M) ej tjg ers
Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 269-270, 272
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Ulf Nyman,

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-11-11

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande
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Leif Persson
Justerande
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Ulf Nyman

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-11-06

Datum för anslags upprättande

2014-11-12

Datum för anslags nedtagande

20014-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273

2014-11-06

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal .......................................................................... 4
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning....................................................................... 9
Budget 2015 och ELP 2016-2017 ................................................................................. 10
Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen .................. 13
Information gällande etablering av en timmerterminal i Ljusdal .................................. 14
Information från kommunchefen .................................................................................. 15

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 268

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals IF medges bygga konstgräsplan med taköverbyggnad på Älvvallen,
”Brända tomten”/korpplan, i enlighet med beviljat bygglov.

2.

Ljusdals IF beviljas ett 30-årigt räntefritt lån om maximalt 9 Mkr, dock högst
49,99% av hallens investeringskostnad, med påbörjad amortering det sjätte
året. Lånet utbetalas successivt på avrop från Ljusdals IF.

3.

Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta avtal som reglerar förhållanden mellan
kommunen och Ljusdals IF/föreningarna gällande lån, nyttjande av mark,
driftfrågor, hyresnivåer och övriga tekniska detaljer.

4.

Kommunen ska ha ett avgörande inflytande över kulörval samt eventuell text
eller bild på duken.

Ärende och bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram underlag för beslut om en byggnation av konstgräshall på ”Brända tomten”.
Kommunchefen har lett arbetet. Underlag har arbetats fram av ekonomichefen samt
chefen Gata och Parkenheten.
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 att i budget 2014, inom
investeringsramarna, avsätta ett utrymme på 9 miljoner kronor för konstgräsplan.
Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse 3 november 2014 att kommunens
fotbollsföreningar har samlats om en gemensam önskan att bygga en konstgräsplan
med taköverbyggnad på Älvvallen. Syftet är att kunna bedriva huvudsakligen
fotbollsverksamhet i kommunen vintertid. Anläggningen skulle innebära avsevärt
förbättrade möjligheter för fotbollsspel men även utgöra en yta för till exempel
mässor och andra publika uppvisningar.
Liknande anläggningar med en fullstor spelyta om 60 x 110 meter finns närmast i
Sundsvall och Stockholm.
Följande faktaunderlag för investeringen kan redovisas per 3 november 2014:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 268 forts.

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal
Ägande
Anläggning byggs och ägs av Ljusdals IF i särskilt aktiebolag. I bolaget deltar även
övriga berörda föreningar. Det kan senare bli aktuellt att överlåta anläggningen på
kommunen.
Placering
Vid överläggning mellan fotbollsföreträdare, Mittiamässan och chefen Gata och
Parkenheten den 20 oktober enades om att föreslå placering på ”Brända
tomten”/korpplan. Gemensamt har en konsekvensbeskrivning tagits fram för tre
olika hallplaceringar, se bilaga.
Investering
Beräknad investeringsvolym uppgår till 18 064 500 kronor. Beloppet har lämnats
av fotbollsföreträdarna och inkluderar samtliga de kostnader som uppkommer från
det att underlaget beretts, se bilaga. De viktigare offerterna har vidare granskats av
ekonomichefen.
Finansiering
Kommunen har genom tidigare beslut skapat ett investeringsutrymme om 9 Mkr.
Lagen om offentlig upphandling anger att kommunens andel av finansieringen ska
vara lägre än 50% för att offentlig upphandling ej ska aktualiseras. Om den skulle
överstiga denna nivå måste byggaren, det vill säga föreningarna/bolaget, genomföra
en offentlig upphandling. Därför bör den kommunala delen ej överstiga 49,99% av
hallens investeringskostnad.
Kommunens finansiering avses ske genom ett 30-årigt räntefritt lån med påbörjad
amortering det sjätte året. Lånet utbetalas succesivt på avrop från Ljusdals IF.
Fotbollsföreträdarna har genom ordförande i Ljusdals IF låtit meddela att
föreningarnas del av finansieringen är säkrad genom bidrag från Allmänna
arvsfonden, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och övriga sponsorer.
Energifrågor
Tillförsel av energi i form av fjärrvärme och el anordnas av Ljusdal Energi på
marknadsmässiga villkor. En fjärrvärmeanslutning dras sannolikt genom Kyrksjön.
Föreningarnas kostnadsberäkning inkluderar en delfinansiering av
anslutningskostnaderna på 500 tkr, avsedd att sänka framtida energikostnad.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 268 forts.

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal
Drift
Kostnad för drift, i mening energikostnad för att hålla trycket i hallen samt att
värma, beräknas till 600 000 – 1 miljon kronor per år och ska bekostas av ägaren.
Föreningarna utgår från att kommunen sköter daglig drift likt den insats som hittills
görs på nuvarande planer. Kommunens insats på grusplanen förväntas dock minska,
då denna sannolikt kommer att användas i mindre omfattning. Däremot måste
kommunens nuvarande snöplogning utökas något för parkering och gång fram till
hallen.
Städning av omklädningsrum sköts för närvarande av Ljusdals IF vilket avses
fortsätta. Ansvaret för hallens städning har Ljusdals IF.
Uthyrning
Ägaren ansvarar för uthyrning av anläggning och tar därmed också intäkterna.
Eventuell förhyrning till kommunens verksamheter kommer att hyresbeläggas.
Planfrågor
Sedan parterna enats har Myndighetsnämnden den 23 oktober reviderat bygglovet
för hallen så att den nu kan byggas på ”Brända tomten”/Korpplan.
Markägarfrågor
Kommunen äger marken varför kommunstyrelsen har att besluta om godkännande
av placering samt nyttjande av mark. Således måste ett nytt nyttjanderättsavtal
upprättas.
Eftersom den aktuella marken inte är hårdgjord föreslås att kommunen markbereder
platsen så att den blir byggbar innan föreningarnas byggprojekt startar. Detta
beräknas kosta cirka 1 miljon kronor och kan omdisponeras inom
kommunstyrelsens/samhällsutvecklingsförvaltningens löpande investeringsram.
Denna del ses inte som del av Ljusdals IF:s hallprojekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 268 forts.

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal
Avtal
Avtal måste upprättas om förhållanden mellan kommunen och Ljusdals
IF/föreningarna gällande lån, nyttjande av mark, driftfrågor, hyresnivåer och övriga
tekniska detaljer.
Estetik
En hall av denna sort och med fullplansstorlek kommer sannolikt att bli dominerade
i den omliggande miljön och förändra intrycket av området runt Älvvallen och
Folkets Park. Det är därför rimligt att kommunen ges ett avgörande inflytande över
kulörval på hallduken samt eventuell text eller bild på duken.
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning kan påbörjas omgående.
Bedömning
En inomhus hall med den yta som förslagsställarna önskar uppföra skulle få stor
betydelse för fotbollens utveckling i kommunen. Fotbollsföreningarna involverar
ett stort antal ungdomar och är den enskilt största idrottsaktiviteten i kommunen.
Även fotbollslag från andra kommuner förväntas intressera sig för att ta nytta av
anläggningens förutsättningar. Cuper och vinterserier planeras.
Hallen skulle också tillföra nya möjligheter för mässverksamhet och andra publika
större aktiviteter vintertid.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 november 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 268 forts.

Investering i en konstgräsplan i Ljusdal
Yrkanden
Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD),
Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD) och Harald Noréus (FP): Bifall till
kommunchefens förslag innebärande att
1.

Ljusdals IF medges bygga konstgräsplan med taköverbyggnad på Älvvallen,
”Brända tomten”/korpplan, i enlighet med beviljat bygglov.

2.

Ljusdals IF beviljas ett 30-årigt räntefritt lån om maximalt 9 Mkr, dock högst
49,99% av hallens investeringskostnad, med påbörjad amortering det sjätte
året. Lånet utbetalas successivt på avrop från Ljusdals IF.

3.

Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta avtal som reglerar förhållanden mellan
kommunen och Ljusdals IF/föreningarna gällande lån, nyttjande av mark,
driftfrågor, hyresnivåer och övriga tekniska detaljer.

4.

Kommunen ska ha ett avgörande inflytande över kulörval samt eventuell text
eller bild på duken.

László Gönczi (MP): Kommunchefens förslag avslås.
Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande mot László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina Michelsons m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Reservation
László Gönczi (MP)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Ekonomichefen för kännedom, Gata/parkchefen för kännedom
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0284/13
§ 269

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antas.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att riktlinjer
för god ekonomisk hushållning ska tas fram. Dessa riktlinjer är också ett krav för
att få hantera den tidigare beslutade resultatutjämningsreserven.
Allmänna utskottet föreslår 21 oktober 2014, § 139 att riktlinjerna antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 21 oktober 2014, § 139
Kommunledningskontorets skrivelse 21 oktober 2014
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 16 oktober 2014
Yrkanden
Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0014/14
§ 270

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Budget 2015-2017 godkänns.
2. Omsorgsnämnden uppdras att under 2015 fortsatt driva närsjukvårdsavdelningen och att denna verksamhet finansieras inom anslagen budgetram.
3. Kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande
närsjukvårdsavdelningen för 2015.
4. Kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande
närsjukvården i Ljusdals kommun från och med 2016.

Sammanfattning
Under våren 2014 antogs en ny budgetprocess med nya riktlinjer för
budgetarbetet. I denna process ska kommunfullmäktige anta budget för
nästkommande år samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år två och tre i juni. I
budgeten ska ingå fördelning av budgetramar och investeringsramar för nämnder
samt fullmäktigemål och finansiella mål.
I årets process för budget 2015-2017 gjordes ett avsteg från processen utifrån att
den lokala utvecklingsstrategin (Ljus), vilken styr fullmäktigemålen, inte var
antagen i juni. Inte heller fanns framtagna riktlinjer för god ekonomisk
hushållning vilka styr de finansiella målen.
I ärendet kommer budget för 2015 samt ELP 2016-2017 upp i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 oktober 2014
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014
Allmänna utskottets protokoll 21 oktober 2014, 140
Budgetförslag 2015-2017
Kommunstyrelsens protokoll, 9 oktober 2014, § 224
Omsorgsnämndens protokoll 8 oktober 2014, § 161
Utbildningsnämndens protokoll 25 september 2014, §88

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0014/14
§ 270 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Yrkanden
László Gönczi (MP):
•

Nivåerna på fullmäktigemålen ska återremitteras.

•

Kommunstyrelsen tar upp ärendet om skattesats på nytt.

•

6 977 000 kronor tas bort från slutraden.

•

Kommunstyrelsens ram ska minska med 3 miljoner kronor.

•

Utbildningsnämndens ram ska öka med 11 miljoner kronor (förutsätter att
skattesatsen höjs med 30 öre/skattekrona)

•

Omsorgsnämndens ram ska öka med 9 miljoner kronor. (förutsätter att
skattesatsen höjs med 30 öre/skattekrona)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om återremiss av nivåerna på fullmäktigemålen. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att kommunstyrelsen ska ta upp ärendet om skattesats på nytt. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att 6 977 000 kronor tas bort från slutraden. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att kommunstyrelsens ram ska minska med 3 miljoner kronor. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att utbildningsnämndens ram ska öka med 11 miljoner kronor. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0014/14
§ 270 forts.

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att omsorgsnämndens ram ska öka med 9 miljoner kronor. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att godkänna budget 2015-2017. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att omsorgsnämnden uppdras att under 2015 fortsatt driva
närsjukvårdsavdelningen och att denna verksamhet finansieras inom anslagen
budgetram. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande
närsjukvårdsavdelningen för 2015. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande
närsjukvården i Ljusdals kommun från och med 2016. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
László Gönczi (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0376/14
§ 271

Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagarna 2015 för kommunfullmäktige godkänns. Sammanträdena startar
kl 18:00 förutom budgetsammanträdet som startar kl 13:00.

Kommunstyrelsen beslutar
1.

Sammanträdesdagarna 2015 för kommunstyrelsen godkänns. Sammanträdena startar kl
08:30.

Finns sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:
2015

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26

23

30

27

25

15
22*

31

28

26

30

21

Okt

Nov

Dec

1
8*

5
26**

3

Kommunfullmäktige

2015
Kommunstyrelsen

Jan
8

Feb
5
10**

Mar

Apr

Maj

5

1
9**

7
28

Jun
11**

Aug
13

Sep
3
17**

*Budget
** Informationssammanträde

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0465/10
§ 272

Information gällande etablering av en timmerterminal i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar från ett möte som nyligen ägt rum
mellan kommunen, Trafikverket och skogsbolagen gällande etablering av en
timmerterminal i Böle, Ljusdal.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-11-06
Diarienummer

KS 0007/14
§ 273

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar om verkställigheten av det uppdrag han fick av
kommunstyrelsen 30 oktober 2014. Kommunchefen fick vid sammanträdet i
uppdrag att ser över sekretesshanteringsrutinerna.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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