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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0001/13
§ 90

Information till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdals kommuns nye kommunchef Claes Rydberg presenterar sig för
kommunstyrelsen.
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar:
•
•
•
•
•

Kommunens, bolagens och Närljus årsredovisningar kommer att
behandlas på nästa kommunstyrelse.
Ekonomichefen har ett uppdrag att se över utbildningsnämndens
standardkostnader. Ett första utkast kommer att presenteras för
utbildningsnämnden 18 april.
Besökscentret på Stenegård ska vara klart vid invigningen av Världsarvsinvigningen 25 maj.
Fyra intresseanmälningar har kommit in för att hyra restaurangen på
Stenegård.
Översynen av organisationen görs av KPMG. Intervjuer kommer att
genomföras med valda personer 15-17 april.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0242/12
§ 91

Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats
Gärdeåsen"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun medfinansierar projektet med 300 000 kronor under ett år
och vill ha en uppföljning, i god tid, efter ett år för en eventuell förlängning.

2.

Pengar tas ur kommunstyrelsens till konto förfogande.

Sammanfattning
ABF Ljusdal ansöker om bidrag till ett projekt med 300 000 kronor per
verksamhetsår.
ABF Ljusdal beskriver en projektidé kallad ”Mötesplats Gärdeåsen”. Ett
integrations- och folkbildningsprojekt med syfte att via folkbildningen verka för
kulturell förståelse och delaktighet i samhället. Dessutom vill man skapa
förutsättningar för individen att kunna påverka sina livsvillkor i vardagen,
samhället och arbetslivet. Projektet ska pågå i tre år för att därefter permanentas.
Samhällsutvecklingsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsnämnden
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att delar av beräknade personalresurser i
projektet samt viss verksamhet under projekttiden skulle kunna integreras till
Kläppa fritidsgård i syfte att förebygga segregation mellan ungdomar i Ljusdal
och i hela kommunen.
Utbildningsförvaltningen ser positivt på ABF:s projektidé. Förvaltningen anser att
detta projekt ger möjligheter till ökad kulturell förståelse och delaktighet i
samhället. Man tror också att projektet skulle ge Gärdeåsskolan förutsättningar till
bättre föräldrakontakter med nysvenska föräldrar. Detta skulle förmodligen också
underlätta skolans arbete med genusfrågor. Trots att förvaltningen är positiv till
projektet finns det dock inget utrymme i nämndens budget för att bidra till en
kommunal finansiering.
Omsorgsnämnden föreslår att ansökan om projektmedel avslås. De anser dock att
projektets syfte är angeläget och upplägget genomarbetat. Förvaltningen ser behov
av att på flera sätt stödja flyktingars och andra nysvenskars anpassning och
välbefinnande i vårt samhälle. Förvaltningen har dock allvarliga invändningar
gällande finansieringen. Eftersom övriga deltagare inte kan tänkas bidra annat än
under en begränsad tid kommer det efter projekttiden ligga helt på kommunen att
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0242/12
§ 91 forts.
driva verksamheten vidare för cirka 1 miljon kronor per år. Man kan heller inte se
att kommunen skulle kunna göra motsvarande besparingar i andra kostnader kring
målgrupperna.
Allmänna utskottet föreslår den 13 september 2012, § 153 att ansökan ska bifallas.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 329 att återremittera ärendet
till allmänna utskottet.
Allmänna utskottet beslutade den 30 oktober 2013, § 191 att skicka ärendet till
omsorgsnämnden för att få svar på vad i projektbeskrivningen som går att göra
inom befintlig organisation och till ABF Ljusdal för att få svar på hur de tänker
sig en permanentning av projektet.
Omsorgsnämnden beslutade den 24 januari 2013, § 15 att godkänna följande
yttrande:
Integrationsverksamheten startade den 1 september 2012. Verksamheten
innefattar både det reguljära flyktingmottagandet, samt sedan den 1 december
2012 även mottagandet av ensamkommande asylsökande barn (10 platser) i det
egna HVB-hemmet: Credo.
Lagstiftningen reglerar att kommunen har kvar det fulla ansvaret för
introduktionen i samhället för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som är
under 20 år eller över 64 år, eller som har en prestationsförmåga som understiger
25 procent. För personerna mellan 20 år och 64 år har Arbetsförmedlingen
ansvaret för individens arbetsmarknadsetablering och också ett slags
samordningsansvar för de aktörer som finns, till exempel kommunen, etableringslotsar med flera. Kommunen har dock kvar mycket viktiga uppgifter som till
exempel: bosättning, första mottagande, vissa sociala frågor, SFI-undervisning
samt samhällsorientering.
Omsorgsförvaltningens sammanfattande bedömning är att projektets verksamhet
skulle kunna ses som en verksamhet som i vissa avseenden kunde vara ett
komplement till integrationsverksamheten. Integrationsverksamheten menar att
som en ideell verksamhet, eller såsom en verksamhet som inte till så hög grad
bygger på att anställa ny personal, så skulle projektet kunna fylla sin funktion.
ABF Ljusdal skriver i sitt yttrande att
”När projekttiden efter 3 år är slut, i november 2015, hoppas vi att Mötesplats
Gärdeåsen står på stabil grund och att studiecirklar, kurser, kulturprogram och
andra aktiviteter har hittat sin form. Om verksamheten ökar under projektåren
kommer vi att successivt kunna öka egen finansiering och vi hoppas dessutom att
få förståelse för projektets betydelse och därmed få fram andra finansiärer. Allt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0242/12
§ 91 forts.
för att kunna tillgodose de intressen och behov av studier och andra aktiviteter
som målgruppen ger uttryck för. Om goda idéer inte får prövas i projektform i
rädsla för framtida svårigheter till permanentning blir det svårt att utveckla
samhället överhuvudtaget. Då många ser svårigheter i att ge löfte om bidrag i 3 år
ser vi inga problem i att fatta beslut om finansiering för 1 år i taget.
Om Mötesplats Gärdeåsen under projekttiden inte genererar en
verksamhetsökning tvingas vi däremot att konstatera att projektet måste avslutas.
Vår inställning är att olika samhällsaktörer såväl som medborgarna i allmänhet i
Ljusdals kommun måste medverka till en bra integration av våra nyanlända
invånare. Det handlar både om medmänsklighet med människor som flytt från
svåra situationer och vårt behov av mångfald, men också om behov av arbetskraft
i pågående generationsskifte på arbetsmarknaden. Genom bra insatser i tidigt
skede kommer vi att undvika motsättningar och ökade kostnader i framtiden.
Tanken med stödet från Ljusdals kommun var och är att få medfinansiering för
personal till Mötesplatsen och därmed kunna ha mer verksamhet och högre grad
av öppethållande.
Då vi har som mål att medarbetarna på Mötesplatsen ska vara nysvenskar eller
långtids-arbetslösa såg vi i projektgruppen det snarare som en vinst, än en
merkostnad för kommunen. Detta då många i dessa grupper har försörjningsstöd
och att ABF skulle lyfta någon/några från det till en anställning”.
Allmänna utskottet föreslår 12 mars 2013, § 34 att Ljusdals kommun
medfinansierar projektet med 300 000 kronor under ett år och vill ha en
uppföljning, i god tid, efter ett år för en eventuell förlängning. Pengar tas ur
kommunstyrelsens till konto förfogande.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 34
Yttrande från ABF Ljusdal 8 februari 2013
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari 2013, § 15
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 191
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 329
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 153
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 139
Utbildningsförvaltningens skrivelse 27 juni 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 juni 2012
ABF:s projektansökan och projektbeskrivning 22 maj 2012

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0242/12
§ 91 forts.

Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Ingrid Olsson (C),
Markus Evensson (S) och Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
ABF Ljusdal
Omsorgsnämnden fk
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0557/12
§ 92

Granskningsrapport gällande IT-hanteringen i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefens yttrande godkänns.

2.

Ärendet ska delges kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av IT-hanteringen med fokus på
omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsen som ansvarig för IT-enheten berörs
därmed.
Kommunchef Nicklas Bremefors har gjort ett förslag till yttrande:
I detta yttrande hanteras de kommentarer i rapporten som gäller IT-enheten.
Rapportens bedömningar och förslag till förbättringar kommenteras nedan i
punktform.
•

Det finns kommungemensamma dokument men de är i behov av revidering
samt att de inte är kända ute i verksamheten.
Kommentar: Det pågår ett arbete med att revidera dessa dokument men detta
arbete måste ofta stå tillbaka för det rent operativa arbetet. Det finns med
andra ord inte tillräckligt med resurser för att driva dessa frågor.

•

IT-enhetens roll behöver tydliggöras.
Kommentar: De kommungemensamma dokumenten som behöver revideras
ska tydliggöra detta. I en IT-strategi måste det klart framgå vem som till
exempel ansvarar för vad.

•

Forum behövs för förvaltningsövergripande IT-frågor.
Kommentar: Också något som borde tydliggöras i en ny IT-strategi. Innan en
sådan finns på plats kommer LKL diskutera vad vi kan göra under tiden.

•

Mängden IT-relaterade störningar är inte tillfredsställande.
Kommentar: Fokus under de senaste åren har varit att komma till rätta med
detta. Extra medel har också avsatts under 2012-2013 med 3,7 mkr för
investeringar. På driften har det varit årliga stora underskott och här behövs
en förstärkning. Merkostnaderna består främst av akuta åtgärder med
konsultinsatser, etc. Målet är att vi med ökade investeringar skall minska
behovet av akuta åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0557/12
§ 92 forts.

Allmänna utskottet föreslår 12 mars 2013, § 42 att kommunchefens yttrande
godkänns.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 42
Förslag till yttrande gällande revisionsrapport angående IT-hantering 27 februari
2013
Revisionsrapport – Granskning av IT-hanteringen i Ljusdals kommun 21
december 2012
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Revisionen
Kommunchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0068/13
§ 93

Verksamhetsberättelse 2012 för Olof Eriksson i Rångstra
Gåvomedelsfond
Kommunstyrelsen beslutar
1. Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond har överlämnat
verksamhetsberättelse för kännedom.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0055/13
§ 94

Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun blir stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk Förening till
en avgift av 10 000 kronor per år.

2.

Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

3.

För kommande år ska ärendet hanteras av budgetberedningen.

Sammanfattning
Kommunen har fått en förfrågan från Finnskogarna Ekonomisk Förening om att
bli medlem i föreningen.
Cirka 35 företag och föreningar kommer att ta över EU-projektet
finnskogarna.com. De har under 2,5 års tid skapat ett aktivt nätverk för att
utveckla marknadsföringen av paket och evenemang där den skogsfinska kulturen
är den gemensamma nämnaren.
De deltagande företagen och föreningarna har nu som målsättning att fortsätta sitt
samarbete och att ta tillvara de resurser som skapats i projektet. De vill
vidareutveckla och förstärka varumärket “Finnskogarna” inom regionens
besöksnäring.
Förutom de deltagande företagen och föreningar kommer “medlemskap” också att
erbjudas till nya - ännu ej deltagande företag och föreningar samt externa företag,
organisationer och privata ”stödmedlemmar”.
Föreningen erbjuder Ljusdals kommun stödmedlemskap för ett fortsatt
engagemang och stöd i det arbete som genomförts under projekttiden. Vår
kommun har redan deltagit i det ursprungliga EU-projektet, genom direkt
ekonomiskt stöd och/eller arbetstid.
Ljusdals kommun erbjuds att bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk
Förening, under år 2013, till en avgift av 10 000 kronor.
Medlemsavgifter och stöd ska bilda underlag för fortsatt arbete med
marknadsföring, nätverksbygge och utveckling av varumärket Finnskogarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0055/13
§ 94 forts.

Allmänna utskottet föreslår 12 mars 2013, § 40 att kommunen blir medlem, att
pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande och att för kommande år
ska ärendet hanteras av budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 40
Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening
Yrkanden
Annelie Wallberg (S), Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M),
Ingrid Olsson (C) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Finnskogarna Ekonomisk förening
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0020/11
§ 95

Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd gällande
överklagan av kommunfullmäktige i Ljusdals kommuns beslut om att
anta Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan för kännedom till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 214 att anta det
tematiska tillägget om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan.
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som avslog överklagandet
eftersom detta inkommit för sent.
Den klagande överklagade då Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i
Sundsvall, men Kammarrätten medger inte prövningstillstånd och
Förvaltningsrättens beslut står därmed fast.
Det tematiska tillägget om vindkraft till Ljusdals översiktsplan vann laga kraft den
12 mars 2013.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 79
Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall 8 februari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0183/13
§ 96

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Förteckning 26 mars 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

§ 97

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 21-39/2013 för kännedom.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

§ 98

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

Justerare

Region Gävleborg, regionstyrelsen 15 mars 2013
Region Gävleborg, regionstyrelsen 15 februari 2013
AB Ljusdalshem 27 februari 2013
Energikoncernen 11 mars 2013
Kommunala pensionärsrådet 25 februari 2013
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

§ 99

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Beslut från Trafikverket om statlig medfinansiering i enlighet med
”Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar med mera”, för gång- och cykelförbindelse
mellan Ljusdal och Järvsö, etapp 1- medfinansiering medges ej. KS 0320/12

2.

Dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagan av
kommunstyrelsens beslut från den 9 juni 2011, § 175 om att avslå
Ygsbovägarnas samfällighetsförenings begäran om ytterligare
vägbyggnadsbidrag – Förvaltningsrätten avslår överklagandena. KS 0038/11

3.

Ljusdals kommuns yttrande till länsstyrelsen Dalarna gällande
tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget, Ljusdals kommun. KS
0024/13

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0512/10
§ 100

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals
kommun 2011-2014
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser
som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Roland Bäckman eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Yvonne Oscarsson.
Kontrasignation skall göras av kommunchef Claes Rydberg, av ekonomichef
Nicklas Bremefors, av socialchef Marita Wikström eller av samhällsutvecklingschef Stig Olson.
Sammanfattning
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska
underteckna handlingarna.

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga banker
Ekonomienheten
Firmatecknarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0072/12
§ 101

Granskningsrapport beträffande granskning av Ledning och styrning i
kommunens nämnder och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden anmodas att
vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som revisorerna gett i sin
rapport Granskning av ledning och styrning i Ljusdals kommuns nämnder och
kommunstyrelse.
2. Kommunfullmäktige vill ha en rapport om hur nämnderna har arbetat utifrån
rapportens rekommendationer senast på kommunfullmäktiges sammanträde i
augusti månad 2013.
Bakgrund
Revisorerna har genom PwC genomfört en övergripande granskning av ledning
och styrning i omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Rapporten uppmärksammar brister i kommunstyrelsens och nämndernas styrning
och ledning av sina verksamheter.
Ansvars- och revisionsberedningen (kommunfullmäktiges presidium) och
partirepresentanterna ser mycket allvarligt på de brister som kommer fram i
rapporten. Sista stycket i den rapportens sammanfattande bedömning och
rekommendationer framhålls som särskilt viktigt: ”Avslutningsvis vill vi uppmana
de förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen samt förvaltningen att ta
ett gemensamt ansvar för att kommunens arbetssätt och relationerna mellan
politik och förvaltning utvecklas på ett positivt sätt. Resultatet av enkäten och de
synpunkter som redovisats i denna, samt de intervjuer som vi genomfört visar att
det finns ett misstroende inbyggt i kommunorganisationen som måste arbetas
bort. Detta kan enbart ske genom öppen och ärlig kommunikation.”
Revisions- och ansvarsberedningen anser det nödvändigt att det som framkommit
i granskningsrapporten tas på allvar och med den senaste tidens händelser i
utbildningsnämnden anses det vara synnerligen viktigt att åtgärder omgående
vidtas.
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har yttrat sig över
rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0072/12
§ 101 forts.

Beslutsunderlag
Ansvars- och revisionsberedningens yttrande 25 februari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 369
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 116
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012, § 83
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till
ansvars- och revisionsberedningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0139/13
§ 102

Regionaliseringsprocessen Gävleborg - Förslag på politisk organisation
för den kommande Region Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun är positiv till samrådsmodellen. Kommunen anser att det är
viktigt med en bred förankring i representationen från varje kommun.
Samrådet ska vara organiserat och formaliserat och ska föregås av
en tydlig tjänstemannaberedning.
2. Utifrån nuvarande förutsättningar förespråkar kommunen två valkretsar.

Sammanfattning
Landstinget Gävleborg har skickat frågeställningar till kommunerna i Gävleborg i
samband med förslag till politisk organisation för nya regionkommunen
Gävleborg.
Landstinget har med stöd från länets samtliga kommuner ansökt hos regeringen
att bilda en ny regionkommun med regionalt utvecklingsansvar.
En process har pågått under senaste halvåret med att utarbeta förslag till politisk
organisation för den kommande regionkommunen.
Den parlamentariska kommittén och styrgruppen bestående av presidierna från
respektive styrelse har utarbetat ett förslag till politisk organisation. I samband
med det arbetet finns två frågeställningar till kommunerna som styrgruppen vill
ha svar på senast 19 april:
1. Valkretsfrågan
Om möjlighet ges är det mest optimala att landstinget/regionen utgör en valkrets.
Denna möjlighet är inte möjlig för närvarande. Hur ställer sig kommunen till
förslaget att landstinget/kommande region fr o m nästa val kan komma att indelas
i två valkretsar, nämligen de fyra gästrikekommunerna och de sex
hälsingekommunerna?
2. Samråd m m
Man vill lyfta fram att samråd mellan regionen och länets kommuner är en viktig
förutsättning för att den kommande Region Gävleborg ska uppnå de målsättningar
som finns för regionen. Med samråd avses att regionen möter kommunerna och
genom dialog skapar delaktighet i strategiska utvecklingsfrågor för länet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0139/13
§ 102 forts.

Förslaget är att bjuda in kommunerna i länet för att tillsammans skapa
förutsättningar för de samrådsforum som det finns behov av, gärna i form av en
workshop.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Ljusdals kommun kräver regelbundna kommunöverläggningar på kommunstyrelsenivå.
Yvonne Oscarsson (V): Samrådet ska vara organiserat och formaliserat.
Roland Bäckman (S): Ljusdals kommun är positiv till samrådsmodellen.
Kommunen anser att det är viktigt med en bred förankring i representationen från
varje kommun. Samrådet ska föregås av en tydlig tjänstemannaberedning.
Utifrån nuvarande förutsättningar förespråkar kommunen två valkretsar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD).
Beslutsexpediering
Akt
Landstinget Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0276/12
§ 103

Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS fjärde kvartalet 2012
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad den 23 januari 2013. Ej verkställda
beslut avser två SoL-beslut angående ansökningar om vård- och omsorgsboende.
Vid rapporteringstillfället är det två personer som fått vänta mer än tre månader
på att få sina beslut om vård- och omsorgsboende verkställda.
En person har tackat nej till erbjudet boende vid sju tillfällen. Trots
omvårdnadsbehov som uppfyller de kriterier som finns för beviljandet av ett vårdoch omsorgsboende så fungerar det hemma hos kund med hemtjänstinsatser.
Kunden ser det ändå som en trygghet att finnas med i boendesamordnarens
register utifall något skulle hända som gör att kunden väljer att inte bo kvar i
ordinärt boende. Juridiskt sett så är det också svårigheter med att ta bort ett
gynnade beslut. Av dessa två skäl finns beviljad ansökan om vård- och
omsorgsboende kvar hos boendesamordnare och redovisas kvartalsvis till
socialstyrelsen.
En person har beviljades vård- och omsorgsboende den 13 juli 2012 och har nu
väntat 6 månader. Här finns önskemål om specifik ort och boende. Någon ledig
lägenhet på önskat boende har inte funnits att erbjuda, men den 23 januari 2013
erbjöds sökande ett boende på önskad ort och boende som kund tackar ja till.
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende markant
minskat sen tidigare rapporteringstillfällen. Dels på grund av att det under 2012
fördelats 128 lägenheter samt att antalet nyinkomna ansökningar om vård- och
omsorgsboende minskat något jämfört med 2010 och 2011.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 43
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 37

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0277/12
§ 104

Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS tredje och fjärde kvartalet 2012
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje och fjärde
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad den 22 januari 2013. Inga ej verkställda beslut
finns att rapportera.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 44
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 38

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0050/13
§ 105

Ansökan från Föreningen Hembygdstjänst om stöd till ett
kulturarvsprojekt
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Föreningen Hembygdstjänst beviljas 160 000 kronor i projektanslag för
kulturarvsprojektet.

2.

Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Föreningen Hembygdstjänst (som samordnar bidragsanställningar på
hembygdsgårdar och på museet) planerar ett projekt med digitalisering och
databasregistrering av de fotosamlingar som finns på hembygdsgårdar och på
museet.
Föreningen avser att via Arbetsförmedlingen bidragsanställa 6-8 personer under
1,5 år för detta ändamål och är beviljade ett bidrag på 5 000 kronor/person och
månad från Riksantikvarieämbetet (”Kulturarvslyftet”) för merkostnader i
anslutning till dessa anställningar.
Föreningen räknar med ytterligare merkostnader på cirka 1 300 – 2 000
kronor/månad och anställd under projekttiden och ansöker nu hos Ljusdals
kommun om ett projektanslag på 160 000 kronor för full kostnadstäckning av
projektet.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 19 mars 2013, § 67 att eftersom ansökan
inte ryms inom budgetramarna för samhällsutvecklingsförvaltningen föreslås
kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med
ansökan från föreningen Hembygdstjänst (sökt belopp: 160 000 kronor). Innan
ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska årsredovisning begäras in. Vid eventuellt
bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Föreningen har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Föreningen Hembygdstjänsts årsredovisning och revisionsberättelse
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 67
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2013
Ansökan från Hembygdstjänst 25 januari 2013
Justerare

Utdragsbestyrkande

26

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0050/13
§ 105 forts.
Ärendet ajourneras till efter lunch.
Yrkanden
Lars Molin (M): Föreningen Hembygdstjänst beviljas 160 000 kronor i
projektanslag för kulturarvsprojektet. Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto
till förfogande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Jäv
Stig Andersson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsexpediering
Akt
Hembygdstjänst
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0082/13
§ 106

Ansökan från kulturföreningen Scensation om ekonomiskt bidrag till
sommarteater på Hälsinglands Träteater i Järvsö sommaren 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kulturföreningen Scensation beviljas ett projektstöd om 100 000 kronor för
verksamheten 2013.
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Kulturföreningen Scensation i Järvsö genomförde under sommaren 2012 en serie
musikteater-föreställningar av pjäsen ”Peter Pan – ett vidunderligt äventyr” vid
Träteatern på Stenegård. (10 föreställningar med totalt cirka 2 000 besökare)
Föreningen beviljades 2012 ett kommunalt bidrag om 50 000 kronor för denna
verksamhet.
Föreningen planerar nu att under sommaren 2013 sätta upp samma pjäs på
Träteatern, denna gång med 12-14 föreställningar under perioden 10-24 juli och
man räknar med en publik på totalt cirka 2 800 personer. Föreningen ansöker hos
Ljusdals kommun om ett projektstöd för verksamheten 2013 på 100 000 kronor.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 19 mars 2013, § 66 att då denna
bidragsansökan inte ryms inom budgetramarna för de verksamhetsbidrag och
arrangörsstöd till kulturföreningar som Musik & Kulturenheten hanterar, föreslås
kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med
ansökan från kulturföreningen Scensation (sökt belopp: 100 000 kronor).
Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska budget för arrangemanget samt
redovisning av förra årets verksamhet begäras in.
Vid eventuellt bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Föreningen har lämnat budget och redovisning av förra årets verksamhet.
Beslutsunderlag
Föreningens budget och årsredovisning från 2012
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 66
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2013
Ansökan om ekonomiskt bidrag till sommarteater på Hälsinglands Träteater 19
februari 2013
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0082/13
§ 106 forts.
Yrkanden
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Yvonne Oscarsson (V), Leif Persson
(S) och Jonny Mill (SRD): Kulturföreningen Scensation beviljas ett projektstöd
om 100 000 kronor för verksamheten 2013. Pengar tas från kommunstyrelsens
konto till förfogande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kulturföreningen Scensation
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0105/13
§ 107

Begäran från Ljusdals Kanotklubb om tillstånd att anlägga en
kajak/kanotbana för träning och tävling i Kyrksjön
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kanotklubb får kommunens tillstånd att anlägga en kajak/kanotbana i
Kyrksjön.

Sammanfattning
Ljusdals Kanotklubb har inkommit med en begäran om tillstånd om att få anlägga
en kajak/ kanotbana för träning och tävling i Kyrksjön.
Banan kommer att ha en sträckning av 1 000 meter med en bredd av 54 meter där
varje bana är 9 meter bred och består av bojrader med ett mellanrum i banans
längdriktning av cirka 20 meter. Under sommaren 2013 kommer endast en 500
och en 200 metersbana att anläggas.
Kanotklubben kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen
och vill ha ett beslut från kommunen om att man får hålla till i Kyrksjön.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 69 att Ljusdals kanotklubb
får kommunens tillstånd att anlägga en kajak/kanotbana i Kyrksjön.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 69
Begäran från Ljusdals kanotklubb om att anlägga kajak/kanotbana 4 mars 2013
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Stina Michelson (S) och Marie-Louise
Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdals kanotklubb
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0078/13
§ 108

Förslag om att kommunens subvention av tätortskort upphör
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommuns subvention av tätortskort ska upphöra snarast möjligt.

2.

X-Trafik ska på ett tydligt sätt informera berörda om detta.

Sammanfattning
Då nuvarande system med zontaxa för resa med kollektivtrafik inom länet
infördes under 1980-talet beslutade kommunstyrelsen om att resa inom den zon
som motsvarar Ljusdals tätort ska kunna ske med ett särskilt tätortskort och att
detta kort subventioneras av kommunen. Nuvarande villkor innebär att
månadskort för pensionär subventioneras med 160 kronor och vuxen med 104
kronor exklusive moms.
Omfattningen av dessa kort har successivt minskat, delvis till följd av att andra
kort och betalningsformer tillkommit. Under senare tid har endast något enstaka
kort per månad sålts.
När landstinget övertog ansvaret för all regional kollektivtrafik, inklusive den
trafik i Ljusdals tätort som kommunen tidigare ansvarade för, skedde
skatteväxling. Kostnadsansvaret för subvention av olika kort (tätortskort, fria
resor för ungdomar/pensionärer) övertogs inte av landstinget, utan ligger
fortfarande hos respektive kommun. Ljusdals kommun har inte längre medel
avsatta i budget för detta ändamål.
Mot bakgrund av det närmast obefintliga nyttjandet av tätortskort och den
administration som krävs för att tillhandahålla dessa kort föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kommunens subvention av tätortskort ska upphöra.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 62 att Ljusdals kommuns
subvention av tätortskort ska upphöra snarast möjligt. X-Trafik ska på ett tydligt
sätt informera berörda om detta.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 62
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 februari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

31

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0078/13
§ 108 forts.

Yrkanden
Ingrid Olsson (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ingrid Olssons yrkande under proposition. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
X-Trafik

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0257/12
§ 109

Om- och tillbyggnad av Gärdeåsskolans hus H
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Lägsta anbud på 9 829 700 kronor antas.

2.

11 197 670 kronor anslås till ombyggnationen.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och
renovering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 249 att projektering och
upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan skulle genomföras
omgående i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud ligger på
9 829 700 kronor.
Projekteringen av ombyggnaden har överskridits med 200 000 kronor,
besiktningskostnaden beräknas till 150 000 kronor. På projekteringssumman,
besiktningskostnaden och lägsta anbudet ska också läggas 10% för oförutsedda
kostnader. Total summa blir 11 197 670 kronor.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 68 att lägsta anbud på
9 829 700 kronor antas, att 11 197 670 kronor anslås till ombyggnationen samt att
pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och
renovering.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 68
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 249
Yrkanden
Stina Michelson (S), Jonny Mill (SRD), Yvonne Oscarsson (V) och
Ulf Nyman (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0257/12
§ 109 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0022/11
§ 110

Områdesbestämmelser för Fågelsjö 1:1 med flera, Fågelsjö
Gammelgård - antagandeförslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Områdesbestämmelse för Fågelsjö 1:1 med flera ”Fågelsjö Gammelgård”
antas.

Sammanfattning
Fågelsjö Gammelgård var en av de nominerade hälsingegårdar som togs upp på
UNESCO:s världsarvslista sommaren 2012.
Områdesbestämmelsen syftar till att utgöra skyddsbestämmelser för
Gammelgårdens byggnader och därigenom säkerställa världsarvets status.
Det privatägda bostadshus som föreslogs omfattas av områdesbestämmelserna
under samrådet har uteslutits. Huset är byggt under 1900-talets senare hälft och
står därför redan i skarp kontrast till Gammelgårdens byggnader. Ytterligare
restriktioner på detta hus bedöms därför inte vara nödvändiga.
Planområdet är beläget i Fågelsjö, cirka nio mil väster om Ljusdal.
Områdesbestämmelsen har under tiden 20 oktober 2011 till 25 november 2011
varit föremål för samråd. Den har handlagts genom ett enkelt planförfarande och
kan därför antas av kommunstyrelsen.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 65 att områdesbestämmelsen antas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013,§ 65
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2013
Antagandehandlingar 27 februari 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0540/12
§ 111

Reviderat förslag gällande markbyte i samband med Entréprojekt Järvsö
Klack
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Markbyte genomförs enligt förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 40 att avsätta 50 000 kronor
till att förbättra entrén till Järvsöklackens naturreservat. Pengar ska tas från
naturvårdsfonden.
I förslaget ingick att ett markbyte ska göras för att förbättra upplevelsen av entrén
till reservatet.
Det planerade markbytet har nu förändrats då motparten önskar byta ett större
område än i ursprungsförslaget.
Magnus Larsson från Mellanskog bedömer att värdet på skogen i de båda
områdena är likvärdigt. Markbytet kommer inte att kosta något förutom kostnad
för fastighetsreglering.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 60 att markbyte genomförs
enligt förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 60
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 40

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0545/12
§ 112

Inlandskommunerna Ekonomisk Förenings fråga gällande
sammanslagningen av Inlandskommunerna Ekonomisk Förening och
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun ställer sig positiv till en sammanslagning av Föreningen
Sveriges Vattenkraftkommuner (FSV) och Inlandskommunernas Ekonomiska
Förening (IEF).

Sammanfattning
Kommunen har fått en förfrågan från Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner
(FSV) om en eventuell sammanslagning av FSV och Inlandskommunernas
Ekonomiska Förening (IEF).
Synpunkter ska ha inkommit senast den 15 april 2013.
Förslaget är att FSV och IEF bildar en gemensam förening med målsättning att bli
en kraftfull aktör med hög attraktionskraft och stark förankring hos
medlemskommunerna.
Fokus är vattenkrafts- och inlandskommunerna i de sju nordliga länen.
I ändamålsparagrafen görs en bredare beskrivning, men arbetet med Inlandsbanan
och Inlandsvägen samt del i vattenkraftens värdeskapande betonas.
Enklaste lösningen rent organisatoriskt är att IEF:s 6 kommuner som idag inte är
medlemmar i FSV går in i FSV och att IEF avvecklar sin verksamhet.
Nya ”sammanslagna” föreningen blir då en ideell förening som ändrar namn och
stadgar vid ett årsmöte. IEF avslutar sin verksamhet genom formella beslut av två
stycken årsmöten.
Allmänna utskottet föreslår 12 mars 2013,§ 41 att Ljusdals kommun ställer sig
positiv till en sammanslagning av Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner
(FSV) och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF).
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 41
Förfrågan från FSV om eventuell sammanslagning 17 januari 2013
Diskussion mellan IEF och FSV om eventuell framtida gemensam förening
Yttranden från Vilhelmina och Östersunds kommuner
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0545/12
§ 112 forts.

Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inlandskommunerna ekonomisk förening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0088/13
§ 113

Redovisning av försörjningsstöd per januari 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Totalkostnaden för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har tidigare
redovisats till 25 789 tkr för 2012. Denna siffra har nu justerats till 25 295 tkr.
Anledningen till att det blev 500 000 kronor mindre var att de periodiseringar som
gjordes på intäkterna för projektet: Arbete & Framtid var för låga. Hela summan
har lagts på december månad, därav den låga kostnaden för denna månad.
För januari 2013 ligger det rena försörjningsstödet lägre än motsvarande månad
2012. De samlade kostnaderna ligger däremot högre än motsvarande period 2012.
Antalet arbetslösa ökar, för januari var det 50 procent vilket är 5 procent mer än i
december 2012, men 2 procent mindre än motsvarande period förra året. Antalet
sjukskrivna med intyg ligger på 13 procent och det är en hög siffra i jämförelse
med förra årets genomsnitt. SFI och språkhinder är 5 procent och det är en låg
siffra, under 2012 var individ- och familjeomsorgen nere på den här siffran vid
två tillfällen.
Antal hushåll som får försörjningsstöd ligger för januari lägre än både 2011 och
2012, nedgången kan med all säkerhet tillskrivas satsningarna på
arbetsmarknadsinsatser.
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd har minskat från hösten 2012 och är
cirka 8 procent jämfört med 2012 då denna grupp låg kring 10 procent större
delen av året.
Vad denna minskning beror på vet individ- och familjeomsorgen inte, man kan
bara konstatera att siffran inte varit så låg sedan man började titta på antal barn, i
oktober 2011.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, §
Omsorgsnämndens protokoll 22 februari 2013

Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0245/12
§ 114

Skogliga åtgärder och ekonomi 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Magnus Larsson, Mellanskog informerar om resultatet för 2012:
2012:
varav Olov Eriksson i Rångstra
Intäkter

9 045 866

578 814

Avverkningskostnader
Markberedning
Plantor och plantering

-4 581 772
-129 490
-288 405

-218 576

Kostnader

-4 999 667

-218 576

Förv.kostn
Ränteintäkter

-74 700 (164h)
47 105

RESULTAT

4 018 604

360 238

Avverkningen omfattar cirka 25 000 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 3 årsavverkningar,
beroende på stormen Dagmar.
Magnus Larsson menar att kommunen har klarat sig relativt bra i förhållande till andra
skogsägare.
2013
Genomfört/pågående
•
•
•

Avverkning vindfällen, Tingvallen
Avverkning och gallring, Harsa
Gallring, Gärdeåsen – skogslaget

Skogsbruksplanen är klar sedan ett år och finns att se hos Inger Bengtsson och Pär
Lundagårds.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-04-04
Diarienummer

KS 0245/12
§ 114 forts.

Kommande under året:
•
•
•
•
•
•
•

Naturbruk avverkar 1000 m3 i Nordsjö
Markberedning 5 ha
Plantering 15 ha Kajevall naturbruk
Plantering 7 ha Harsa
Röjning cirka 228 ha - Skogslaget
Försäkringspengar efter Dagmar
Städhuggningar efter Dagmar

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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