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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0001/13
§ 153

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

Ingalill Fahlström (MP) önskar mer information om avtalet mellan kommunen
och PEAB gällande Östernäs.
Kommunens nytillträdde kommunchef Claes Rydberg meddelar att han inte har
någon information att delge.
Leif Hansen (SRD) önskar information om samarbetsavtal med Järvsö
hembygdsförening och kommunen. Varför har inte kommunstyrelsen fått någon
information?
Kommunchefen informerar om att avtalet är upprättat och baserat utifrån ett
beslut i kommunstyrelsen 7 februari 2013.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0086/13
§ 154

Åtgärdsplan och handlingsplan för utbildningsnämnden, återrapport
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen vill ha en återkoppling från utbildningsnämnden i slutet av
2013.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har upplevt brister i utbildningsnämndens styrning och ledning.
Utifrån kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
övriga nämnders verksamhet höll kommunstyrelsen en diskussion 7 februari 2013,
§ 61.
Kommunstyrelsen beslutade vid det sammanträdet att kalla utbildningsnämndens
presidium till kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2013 för att svara på
frågorna Hur säkerställer utbildningsnämnden arbetsmiljön för tjänstemännen?
samt Hur regleras förhållandena mellan politiker och tjänstemän och mellan
politiker och politiker?
Kommunstyrelsen fick 7 mars 2013, § 84 svar på sina frågor av utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S). Hon redogjorde bl a för nämndens
åtgärdsplan samt handlingsplan gällande arbetsmiljö för tjänstemän och chefstjänstemän vid utbildningsnämndens sammanträden och för utvecklande av
klimatet för alla.
Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2013, § 84 att utbildningsnämnden ska
återrapportera till kommunstyrelsen i maj 2013 om hur arbetet med åtgärdsplan
och handlingsplan fortskrider.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå informerar:
•

Justerare

Utgångspunkter: Det är uppenbart att det finns flera arbetsmiljöproblem i
utbildningsnämnden, men det är inte alls uppenbart i vad de består. Det
gäller både politiker och tjänstemän. Därför tar nämnden tag i detta med
önskat förbättrat klimat.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0086/13
§ 154 forts.

Åtgärdsplan och handlingsplan för utbildningsnämnden, återrapport
Nämnden har genom samtal enats om att handlingsplanen ska utgå från dessa
samarbetsmål:
1. Kvalitetssäkrade underlag som möjliggör största möjliga insikt
2. Sakkunnig föredrar ärenden
3. Alla kommer till tals.
4. Samarbetsklimat som uppmärksammar och förebygger konflikter
5. Åsiktsskillnader bör respekteras och kunna hänvisas till olika politiska
värderingar, erfarenheter och vinklingar
Vad har hänt sedan den förra redovisningen i kommunstyrelsen?
•

Uppföljning av handlingsplanen vid sammanträde med
utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-12 och 2013-03-27.

•

Revidering av handlingsplanen vid sammanträde med arbetsutskottet
2013-05-27 beslutas att föreslå nämnden revideringar av handlingsplanen.

Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut i 12 juni 2013.
Åtgärder
Åtgärder för att uppnå samarbetsmålen:
•
•
•

Utveckling av det beredande forumet ”Införmöte” genom att hela UNpresidiet deltar. (Vid eventuell frånvaro kan ersättare tas in för såväl
ordförande som vice ordförande).
Underlag med eventuellt (vid behov) flera alternativ och konsekvensanalys
vilket hanteras på Införmötet.
Minnesanteckningar från Införmötet ska delges nämndens ledamöter och
ersättare (nämnden har ännu inte formellt fattat detta beslut)

Beslutsgång:
•
•

Justerare

Information och diskussion, eventuella direktiv vid första nämndstillfället
Beslut vid det andra nämndstillfället

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0086/13
§ 154 forts.

Åtgärdsplan och handlingsplan för utbildningsnämnden, återrapport
Dagordning:
•
•
•
•
•

Beslutsärenden först
Informationsärenden senare
Förvaltningen (tidigare nämndens sekreterare) skriver ett försättsblad med
förtydligande text om samtliga ärendens karaktär
Punkten Dagens sammanträde tidigareläggs- Tas bort enligt förslag
Övriga frågor är en punkt på dagordningen där frågor väcks och eventuellt
hänskjuts till ärendeberedningen

Gemensamt arbete och önskade förändringar:
•
•

Ordförande och vice ordförande sitter som mötespresidium bredvid
varandra, men hela nämnden sitter tillsammans i en cirkel eller kvadrat.
Punkt föreslås sättas efter varandra, resterande mening tas bort.
Nämnden ska emellanåt ha en diskussion med förvaltningen om hur
ärenden ska presenteras i nämnden- tillägg med denna punkt.

Såväl presidium som nämnd och förvaltning anser att det är ytterst viktigt att
skapa ett klimat där alla vid sammanträdet upplever trygghet och respekt. De vill
lyfta fram behovet av ett gott samarbetsklimat mellan nämnd och förvaltning
inom nämnden.
Ordföranden går igenom åtgärdsplanen.
Yrkanden
Lars Molin (M): Kommunstyrelsen vill ha en återkoppling från
utbildningsnämnden i slutet av 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för verkställande
KF presidium för kännedom
Balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0085/13
§ 155

Redovisning KS konto till förfogande 2013
1. Kommunstyrelsens konto till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
Beslutade anslag
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Drift 2013.
2013-02-07 Veckeboortens vägsamfällighetsförening: Vägbyggnadsbidrag enskilda vägar.
2013-02-07 Lions Club Ljusdal: 60-årsjubileum.
2013-02-07 Gata/park: Skräpplockardagar 2013.
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Medverkan 2012-2014.
2012-09-07 Projekt Vägen till e-samhället: Medfinansiering.
2012-02-12 Ljusdals kvinnor i förening: Internationella kvinnodagen 2013.
2013-03-07 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården. Villkor
Boverket beviljar.
2013-03-14 Bilda Gävle Dala: Internationellt folkmusikprojekt "Folk Summer School", Järvsö.
Del.beslut.
2013-04-04 Föreningen Hembygdstjänst: Projektanslag kulturarvsprojekt.
2013-04-04 Finnskogarna ekonomisk Förening: Avgift stödmedlem
2013-04-04 Kulturföreningen Scensation: Projektstöd verksamhet 2013.
2013-04-04 ABF Ljusdal: Projekt Mötesplats Gärdeåsen.
2013-04-15 Friteatern: Föreställning "Bortom allt förnuft"
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande
2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013
2013-05-02 Ombyggnad gymnasieskolan
S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

Utdragsbestyrkande

600,0
295,9
10,0
15,0
30,0
84,0
10,0
286,6
20,0
160,0
10,0
100,0
300,0
2,0
1 923,5
76,5

3 000
520
700
600
1 820
1 180

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

2 000
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0016/13
§ 156

Prognos per april 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Prognosen godkänns.
2. . Till nämnderna påpekas vikten av att de håller sin budget 2013.
3. Budgetberedningen ska i augusti få en information om nämndernas åtgärder
för att hålla sina budgetar i balans.
4. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på eventuella åtgärder som
krävs för att kommunstyrelsens budget hålls 2013.
Sammanfattning
Helårsprognosen för kommunstyrelse och nämnder per april visar på ett beräknat
underskott på -17,6 mkr vid årets slut.
Prognos per
april
Kommunstyrelse
-3 560 tkr
Utbildningsnämnd
-4 037 tkr
Omsorgsnämnd
-9 257 tkr
Övriga nämnder
-700 tkr
Summa

-17 553 tkr

Kommunstyrelse
Inom kommunledningskontoret ser det ofördelade sparkravet, löner för ekonomienheten samt kapitalkostnader för IT ut att ge ett underskott vid årets slut.
Prognosen per helår pekar även för samhällsutvecklingsförvaltningen mot ett
underskott på grund av en ny kostnad för dagvatten utifrån den nya dagvattenpolicyn, högre kapitalkostnader huvudsakligen utifrån en investering på IP,
kostnader för bostadsanpassning, samt att det under året beräknas uppstå
kostnader för en ny överfallsdamm och ombudskostnader för kraftverket
Kvarndammen.
Utbildningsnämnd
För utbildningsnämnden hittas de största anledningarna till den negativa
prognosen inom grundskola respektive gymnasieskola. För grundskolan finns ett
större behov av Svenska som Andra språk (SvA) än vad som finns budgeterat
samt att behovet av elevassistenter ökar. Även kostnaderna för friskolorna ökar på
grund av att de har fler barn än budgeterat.Inom gymnasieskolan är orsakerna fler
antal lärartjänster än budgeterat och behov av ytterligare elevassistenter samt att
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0016/13
§ 156 forts.

Prognos per april 2013
det även här finns ett större behov av tjänster för Svenska som Andra språk (SvA).
Köp och försäljning av elevplatser (IKE) får ökade kostnader till följd av färre
antal elever och ökade priser.
Omsorgsnämnd
Individ- och familjeomsorgen visar underskott i helårsprognosen. Största
orsakerna till detta är personalkostnader på grund av anlitande av konsulter, nya
arbetssätt och hög arbetsbelastning samt försörjningsstöd där kostnaderna jämfört
med januari till april förra året har minskat, men under året förväntas ett flertal
personer som omfattats av den nya etableringsreformen vara i behov av
försörjningsstöd. Reformen infördes 2011 och innebär att arbetsförmedlingen har
ansvaret för flyktingarna de två första åren. De som inte efter denna period klarar
sin egen försörjning blir kommunens ansvar. Även de varsel som lagts på privata
företag i närområdet kan komma att ge ökade kostnader för försörjningsstödet.
Stöd och omsorg och Äldreomsorg har under årets första månader haft hög
korttidsfrånvaro vilket gett stora vikariekostnader. Dessutom har även ytterligare
utbetalningar av inarbetad flextid skett inför återgången till Allmänna
bestämmelser som skedde den 1 mars. Avtalet innebär bland annat att personal
har återgått till fasta scheman och har även i många fall resurspass på annan
arbetsplats. Det är för tidigt att i dagsläget se vilka ekonomiska konsekvenser
detta ger, men tendensen verkar vara att bristen på flexibilitet skapar högre
personalkostnader bland annat i form av ersättning vid utbeordringar och
förskjuten arbetstid. Även administrationen kring schema och planering har ökat.
Stöd och omsorg visar ett underskott då personlig assistans fått nya ärenden och
kunder som beviljats sovjour som inte ersätts av försäkringskassan samt då
korttidsboendet även i år visar ett underskott, främst orsakat av dubbelbemanning
och fler barn. En annan orsak är en ny köpt extern plats och en utökning av
bemanning på Julias och Hantverkaregatans gruppbostäder.
Äldreomsorgen beräknas visa ett underskott på grund av att hemtjänstverksamheten där antalet beviljade timmar under årets fyra första månader ökat med
ungefär 600 timmar jämfört med föregående år samt i och med övergången till
AB-avtalet enligt ovan. Arbetet med att anpassa och förändra den egna verksamheten till modellen med ersättning per planerad timme pågår fortfarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0016/13
§ 156 forts.

Prognos per april 2013
Inom följande verksamheter befaras eller har följande konton så stora avvikelser
mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas:
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnasieskola: Undervisning -1 100 tkr.
Äldreomsorg: Hemtjänst -4 700 tkr
Stöd och omsorg: Personlig assistans -2 200 tkr
Individ- och familjeomsorg: Personalkostnader -1 500 tkr
Stöd och omsorg: Korttidsboende -1 300 tkr

Kommunens resultat som helhet i prognosen beräknas till ett underskott på ca 25
miljoner kronor.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
Samtliga nämnder för verkställande
Kommunchefen för verkställande
Balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0284/13
§ 157

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

En resultatutjämningsreserv införs för att kunna utjämna skatteintäkter över
tiden.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och för hanteringen av resultatutjämningsreserven.

3.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar.

Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och för hanteringen av resultatutjämningsreserven.

2.

Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar.

3.

Riktlinjerna ska vara klara innan kommunfullmäktige ska fatta beslut om
budget 2014.

Sammanfattning
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv. Det främsta syftet med lagändringarna är att
kommuner och landsting i balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna
intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av
konjunkturvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan
sammanfattas med följande punkter.
Kommunallagen
•
•

•

Lagen anger nu att fullmäktige skall besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och landsting i
balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en
resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjer för
god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.
Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsresultat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0284/13
§ 157 forts.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Lagen om kommunal redovisning
•
•
•

Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning.
I förvaltningsberättelsen skall målen för en god ekonomisk hushållning och
den ekonomiska ställningen utvärderas.
RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen
sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR
som en delpost till det egna kapitalet.

Avsikten med RUR är inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt
nödvändiga beslut om verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte
hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. Med RUR kan
kommunen eller landstinget vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheter som eventuellt måste byggas upp igen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 21 maj 2013, § 77
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Yrkanden
Lars Molin (M), Stina Michelson (SRD), Ingrid Olsson (C) och Jonny Mill
(SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP): I kommunstyrelsens beslut ska stå att kommunchefen
får uppdraget att ta fram riktlinjer istället för ekonomienheten. I övrigt bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om Lars Molins m fl yrkande om att föreslå
kommunfullmäktige anta allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande om att besluta i enlighet med
allmänna utskottets förslag mot Ingalill Fahlströms yrkande. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Molins m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för verkställande, Balanslistan
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0017/13
§ 158

Budgetramar 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Till nettoramar för budgetår 2014 anslås 994 573 tkr.
Nettoramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag.

2.

Till investeringsramar för budgetår 2014 anslås 23 350 tkr.
Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag.

3.

Kommunchefen får i uppdrag att till höstens budgetprocess presentera ett
antal förslag på förändringar av verksamheter som gör dem bättre och
billigare, så att servicen till medborgarna inte långsiktigt försämras. Förslagen
kan innebära att hitta nya lösningar som ny teknik, förenklade processer,
samverkan inom kommunkoncernen, samverkan med andra kommuner och
aktörer. Förslag som, efter beslut, respektive förvaltning kan börja arbeta med
att förverkliga under 2014.

Sammanfattning
Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar för budgetåret 2014.
Enligt kommunens beslutade budgetprocess skall nämndernas budgetramar för
följande år tas av kommunfullmäktige senast i juni. De här föreslagna budgetramarna följer den tidigare beslutade ekonomiska långtidsplanen (ELP 20142015) utan ramökningar. Skatteunderlaget utvecklas svagt under 2013 och 2014,
vilket ger låga intäktsökningar. Samtidigt har kostnaderna ökat kraftigt under
2011 och 2012. Detta gör att budgetberedningens förslag innebär oförändrade
budgetramar jämfört med ELP 2014.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 21 maj 2013, § 78
Kommunledningskontorets förslag till beslut 17 maj 2013
Justerade ramar
Budgetramar
Investeringsramar
Resultatbudget
Jämförelser med standardkostnad
Nämndernas protokoll

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0017/13
§ 158 forts.

Budgetramar 2014
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunchefen får i uppdrag att till budgetmötet i november presentera ett antal
förslag på förändringar av verksamheter som gör dem bättre och billigare, så att
servicen till medborgarna inte långsiktigt försämras. Förslagen kan innebära att
hitta nya lösningar som ny teknik, förenklade processer, samverkan inom
kommunkoncernen, samverkan med andra kommuner och aktörer. Förslag som,
efter beslut, respektive förvaltning kan börja arbeta med att förverkliga under
2014.
Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Stina Michelson (S) och Leif Hansen
(SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag. Bifall till Lars Molins tilläggsyrkande men med ändringen att förslagen ska presenteras till höstens
budgetprocess.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om att bifalla allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om
uppdrag till kommunchefen, inklusive Roland Bäckmans m fl yrkande om ändring
av tidsrymd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0271/13
§ 159

Allmänna utskottet som personalutskott
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Allmänna utskottet ska vara personalutskott.

2.

Personalärenden på allmänna utskottets dagordning markeras särskilt (och
läggs om möjligt endera först eller sist) så att det blir tydligt att utskottet
övergår till att vara personalutskott.

3.

Kommunchefen får i uppdrag att föreslå förtydligande av reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna gällande personalutskottets roll.

Sammanfattning
Allmänna utskottet är enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ansvarigt för
”ärenden i övrigt som avses i kommunstyrelsens reglemente och som ankommer
på kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan”.
Det finns önskemål om att statusen som personalutskott befästs av
kommunstyrelsen samt att personalärenden på allmänna utskottets dagordning
markeras särskilt (och om möjligt läggs endera först eller sist) så att det blir
tydligt att utskottet övergår till att vara personalutskott.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 72
Yrkanden
Lars Molin (M), Roland Bäckman (S), Ingrid Olsson (C), Stina Michelson (S),
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V) och Harald Noréus (FP): Bifall till
allmänna utskottets förslag. Kommunchefen får i uppdrag att föreslå förtydligande
av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna gällande personalutskottets
roll.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ge kommunchefen
uppdrag att föreslå förtydligande av reglementet för kommunstyrelsen och

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0271/13
§ 159 forts.

Allmänna utskottet som personalutskott
nämnderna gällande personalutskottets roll. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen fk
Ulrica Swärd Butikofer
Kommunchefen för verkställande
Balanslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0088/13
§ 160

Redovisning av försörjningsstöd per mars 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen noteras till protokollet.
2. Kommunledningskontoret får uppdrag att undersöka om det är möjligt att
kommunstyrelsen månatligen från omsorgsnämnden får information om
tillgängliga åtgärder och förväntade effekter för försörjningsstödet.

Sammanfattning
Försörjningsstödet inklusive insatser ligger drygt 300 tkr lägre än motsvarande
period förra året. Det är det ”rena” försörjningsstödet som står för hela nedgången.
Att göra någon prognos efter tre månader är lite för tidigt, men det går i alla fall
att konstatera att ökningstakten har avstannat.
Antalet arbetslösa ligger kring 50 procent, vilket är som de tidigare månaderna,
men dock lägre än motsvarande period förra året. Sjukskrivna med intyg utan
ersättning ligger fortfarande högt, 14 procent är flera procentenheter högre än
motsvarande period förra året. Ej SFI klara ligger kvar på låga fyra procent, vilket
är mycket lägre än motsvarande period förra året. Antalet barn i familjer som får
försörjningsstöd ligger på nio procent och har stigit sedan föregående månad.
Antal hushåll steg ganska kraftigt i mars månad. Det var liknande tendenser
föregående år. Antalet hushåll är ändå lägre än motsvarande period föregående år.
Även om det är mycket som är positivt i de siffror som presenteras så finns det
orosmoln. Personal har varslats hos olika arbetsgivare i kommunen. Det kommer
även flyktingar efter två år i etableringsreformen. Bara under våren kommer det
17 personer. Arbetsförmedlingen har inte, i samma utsträckning som vår tidigare
kommunala verksamhet, lyckats få ut personer i sysselsättning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 73
Omsorgsnämndens protokoll 18 april 2013, § 82
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 3 april 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0088/13
§ 160 forts.

Redovisning av försörjningsstöd per mars 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Kommunledningskontoret får uppdrag att undersöka om
det är möjligt att kommunstyrelsen månatligen från omsorgsnämnden får
information om tillgängliga åtgärder och förväntade effekter för
försörjningsstödet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
KLK för verkställande
Balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0233/13
§ 161

Cirkulär 13:15, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor med mera - HÖK 13 - med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet - antagande av bestämmelser
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 13 antas.

2.

Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal
- LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
10 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarorganet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse,
HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för
tillämpning från och med den 1 april 2013:
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 13 samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 70
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:15

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0077/12
§ 162

Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lena Tönners erbjuds tjänst som förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Sammanfattning
Rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen har genomförts av Bemannia
AB som presenterat två kandidater. Dessa har intervjuats av Bemannia AB, genomgått test,
haft möten med företrädare för kommunens personal, förvaltningsledningar samt företrädare
för kommunstyrelse och utbildningsnämnd. Referenstagning har genomförts av Bemannia
AB.
Efter möten med kandidaterna, överläggning med Ljusdals kommuns
ledningsgrupp och information via de referenser som tagits in föreslår
kommunchef Claes Rydberg att kommunstyrelsen erbjuder Lena Tönners tjänst
som förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Förhandling med de fackliga organisationerna hölls 21 maj 2013. Vision
förklarade sig oenig med arbetsgivarens förslag och förordade istället den andra
kandidaten. Övriga närvarande fackförbund hade inget att erinra mot
arbetsgivarens förslag. Två icke närvarande fackförbund meddelade via e-post att
de förordade arbetsgivarens förslag.
Beslutsunderlag
MBL-protokoll 21 maj 2012
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 maj 2013
Yrkanden
Stina Michelson (S), Ingrid Olsson (C), Marie-Louise Hellström (M), Harald
Noréus (FP) och Jonny Mill (SRD): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Lena Tönners, Utbildningsnämnden, Kommunchefen för verkställande
Balanslistan
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0235/11
§ 163

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade den 3 juni 2010 § 147 förslaget om att bilda
Ljusdals Kommunhus AB för ytterligare utredning kring fördelar och nackdelar.
Den 9 september 2010 § 216 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen
och AB Ljusdalshem i uppdrag att ta fram ett bredare beslutsunderlag med
analyser av samordningskonsekvenser med mera.
Konsultföretaget Fasticon har utrett fördelar och nackdelar med en gemensam
fastighetsförvaltning. Företaget rekommenderar en samordnad fastighetsförvaltning såtillvida att Ljusdals Servicehusbolag överförs som dotterbolag till
Ljusdalshem AB och att Ljusdalshem övertar verksamhetsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningens föreslår den 6 maj 2013:
1.

Fastighetsförvaltningen som idag bedrivs inom kommunens fastighetsenhet
samordnas med Ljusdalshem.

2.

Kommunen träffar förvaltningsavtal med Ljusdalshem.

3.

En ny fastighetsfunktion införs i kommunen. En fastighetsfunktion som har
beställar- och ägarrollen.

4.

Fastighetsenhetens arbetsledning, vaktmästare och hantverkare samt skolans
institutionsvaktmästare överförs till Ljusdalshem.

5.

Kommunen beslutar fortsatt om köp/försäljning, investeringar,
underhållsplaner, lokalförsörjning etcetera.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 124
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 6 maj 2013
Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2011, § 297
Fasticons utredning
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0235/11
§ 163 forts.

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun, information
Rickard Brännström, VD för AB Ljusdalshem, ekonomichef Nicklas Bremefors,
förvaltningschef Stig Olson och personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson
informerar i ärendet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0231/13
§ 164

Avtal om förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avtalet om förvaltningen av Ljusdals kommuns skogsinnehav sägs inte upp
och förlängs därmed två år.
2. En ordentlig utredning ska göras. Utredningen ska innehålla uppgifter om hur
en tjänst som skoglig tjänsteman kan se ut, anställningsgrad, andra
arbetsuppgifter osv. Möjligheten till samarbete med andra kommuner ska
undersökas.
Sammanfattning
Förvaltningen av kommunens skogsinnehav sköts sedan februari 2011, efter
upphandling, av Mellanskog Ekonomiska Förening.
Avtalstiden är den 1 februari 2011 till den 31 januari 2014 med möjlighet för
köparen, det vill säga Inköp Gävleborg (Ljusdals kommun), till 2 års förlängning.
Om avtalet ska sägas upp måste detta ske senast 6 månader innan avtalet löper ut,
det vill säga senast den 31 juli 2013. Om så inte sker förlängs avtalet automatiskt
med oförändrade villkor. Efter förlängningen upphör avtalet utan särskild
uppsägning.
Eftersom skogsförvaltningen har fungerat mycket tillfredställande är
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag att avtalet inte sägs upp utan därmed
förlängs i enlighet med avtalet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår den 22 april 2013:
Avtalet om förvaltningen av Ljusdals kommuns skogsinnehav sägs inte upp och
förlängs därmed två år.
Allmänna utskottet beslutade 7 maj 2013, § 68 att en kostnadsberäkning på vad
det kostar att ha en kommunal skoglig tjänsteman på halvtid ska göras innan
ärendet tas upp i kommunstyrelsen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 21 maj 2013 presenterat en
kostnadsberäkning:
Tjänstgöringsgrad 100%
728 675 kr
Tjänstgöringsgrad 50%
427 837 kr
Debiterat från Mellanskog år 2011 24 100 kr
år 2012 74 700 kr
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0231/13
§ 164 forts.

Avtal om förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav
Anledningen till att tjänstgöringsgrad 100% finns med som exempel är att det
torde vara svårt att rekrytera en kvalificerad tjänst på 50%
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens kostnadsberäkning 21 maj 2013
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 68
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2013
Ramavtal – Förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav
Yrkanden
Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP), Stig Andersson (V) och Lars Björkbom
(KD): Avtalet om förvaltningen av Ljusdals kommuns skogsinnehav sägs inte upp
och förlängs därmed två år.
Stina Michelsson (S): Bifall till Ulf Nymans m fl yrkande.
En ordentlig utredning ska göras. Utredningen ska innehålla uppgifter om hur en
tjänst som skoglig tjänsteman kan se ut, anställningsgrad, andra arbetsuppgifter
osv. Möjligheten till samarbete med andra kommuner ska undersökas.
Leif Hansen (SRD): Avtalet ska sägas upp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ulf Nymans m fl yrkande om att inte säga upp avtalet mot
Leif Hansens yrkande om att säga upp avtalet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymans m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Mellanskog fk
Kommunchefen för verkställande
Balanslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0360/12
§ 165

Anhållan om markförvärv från Nore 2:58
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Anhållan om markförvärv från Nore 2:58 avslås.

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Letsbo 3:32 anhåller om att få förvärva ett område om cirka
1 300 kvm av fastigheten Nore 2:58 mellan sin tomt och Norshagsvägen.
Ägaren gjorde samma förfrågan 2002 och fick då beskedet att kommunen i nuläget
inte säljer mark för utvidgning av villatomten. Frågan skulle dock prövas vid en
eventuell kommande planläggning efter att Svenska Kraftnät lämnat området.
Svenska Kraftnät har tagit ner kraftlinorna, men har fortfarande optokabel i
ledningsstolparna och innehar ledningsrätt. Förhållandena har alltså inte nämnvärt
förändrats sedan tidigare framställning om markköp. Kommunen avvaktar
fortfarande Svenska Kraftnäts slutliga flytt från området och ett upphävande av
ledningsrätten innan detaljplaneläggning kan ske.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 maj 2013, § 112 att anhållan avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 112
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 maj 2013
Anhållan om markförvärv från Nore 2:58, 20 augusti 2012
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD) och Ingrid Olsson (C): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sökanden
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0002/11
§ 166

Återtagande av planuppdrag gällande planändring på del av JärvsöKyrkby 23:2 med flera, "Badhus i Järvsö"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdraget för badhus inom Järvsö- Kyrkby 23:2 med flera återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2010, § 297 att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Järvsö- Kyrkby 23:2
med flera för badhus, på initiativ av Järvsö Lyftet ekonomisk förening.
Föreningen fick även option på området för projektering under 2 år, vilken nu har
gått ut.
Föreningen Järvsölyftet har nu inkommit med återkallelse av ansökan om
detaljplan samt av exploateringsavtalet.
Exploateringsavtal skulle enligt kommunstyrelsens beslut tecknas under
planläggningsskedet och eftersom planläggning inte har skett så har inte heller
något avtal tecknats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 110
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0274/09
§ 167

Återtagande av planuppdrag för Storbyn 48:1 med flera "Gröna Lundområdet" i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdrag för Storbyn 48:1 med flera återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt den 13 augusti 2009, § 174 att ge dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra den gällande detaljplanen för
området. Syftet var att förbättra beredskapen för alternativ markanvändning
genom att kunna medge bostäder, handel och lätt industri. Den gällande
detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål, där fyra stycken radhus i två
våningar och garage får uppföras.
Området är beläget utefter Älvvägen i Färila, cirka 200 meter väster om bron över
Ljusnan. Ljusdals kommun äger marken och initierade planändringen. Marken
omfattas av utökat strandskydd från Ljusnan, 200 meter. Strandskyddet
återinträder om en ny detaljplan ska ersätta den gällande, varför ett upphävande av
strandskyddet måste prövas om detaljplanen ska ersättas.
Enligt Översiktlig stabilitetskartering, som redovisar grundförutsättningarna för
skred och ras längs med Ljusnan, är fastigheten klassificerad som stabilitetszon 2.
Området norr om fastigheten är klassificerad som stabilitetszon 1. Inom zon 2
finns inga förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att
beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon 1. Inom zon 1 finns
förutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred eller ras. Enligt
skredkommissionens rapport 3:95 ska för all nyexploatering, alternativt
detaljplaneförändring, minst en detaljerad stabilitetsutredning utföras, även inom
utredningsområdet för den översiktliga stabilitetskarteringen.
Den kommunomfattande översiktsplanen pekar ut området lämpligt för bostäder,
vilket gällande detaljplan redan medger. Den fördjupade översiktsplanen för
Färila pekar ut området som lämpligt för bostäder och påtalar att hänsyn måste tas
till att grundläggningsförhållandena närmast älven är dåliga.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att detaljplaneuppdraget återtas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 111
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 26 april 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

28

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0274/09
§ 167 forts.

Återtagande av planuppdrag för Storbyn 48:1 med flera "Gröna Lundområdet" i Färila
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0458/08
§ 168

Laga kraftbevis gällande detaljplan för del av Kläppa 27:1 med flera
"Kläppa industriområde" - för kännedom till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 141 att anta detaljplan för
Kläppa 27:1 med flera i Ljusdal ”Kläppa Industriområde”.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog
överklagandena den 13 november 2012.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen i Östersund.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 4 april 2013. Domen vann
laga kraft den 25 april 2013.
Beslutet har vunnit laga kraft den 2 maj 2013.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 114
Laga kraftbevis Ljusdals kommun 2 maj 2013
Laga kraftbevis från Mark- och miljödomstolen 25 april 2013
Dom från Mark- och miljödomstolen 4 april 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0255/13
§ 169

Förändring av livsmedelstaxan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Taxans utformning revideras i enlighet med förslaget.

2.

Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor.

Sammanfattning
I dagsläget uppfyller de kontroller som miljöenheten genomför de krav som
livsmedelslagstiftningen ställer på att kontrollerna ska vara effektiva och
kvalitativa. För att kunna fortsätta att genomföra effektiva och kvalitativa
kontroller samt erbjuda service av god kvalitet, är en höjning av timavgiften
nödvändig. Det är till fördel för både företagandet och viktigt för kunden att
kommunen kan garantera kontinuitet och hög kvalitet på de livsmedelskontroller
som genomförs.
Vid en avvägning mellan resultatet från Sveriges kommuner och landstings
beräkningsmodell, timavgifterna hos länets kommuner och en
rimlighetsbedömning utifrån kommunens behov, föreslås en timavgift på 800
kronor både för den offentliga kontrollen och för den extra offentliga kontrollen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 106
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 maj 2013
Förslag till taxa för Ljusdals kommun, 3 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0182/13
§ 170

Yttrande angående förslaget på egenkontrollprogram för Hennans
kraftverk, aktbilaga 4. Godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Beslutet godkänns i efterhand.

Sammanfattning
Östersunds tingsrätt har förelagt Ljusdals kommun att inkomma med yttrande
angående egenkontrollprogrammet för Hennans kraftverk och över den prövotid
som varit aktuell sedan starten av kraftverket.
Enligt sammanfattningen på prövotidsredogörelsen framgår att några signifikanta
förändringar på sjöarnas vattenkemiska eller hydrologiska förhållanden inte har
gått att spåra sedan Hennans kraftverk togs i drift hösten 2008.
Enligt elfiske som genomförts har reproduktionen av öring i Väljeån inte
påverkats negativt under prövotiden. Undersökningarna visar snarare på en ökning
av öringbeståndet. Antal och totalvikt av uppvandrande öring från Storsjön för
lek i Väljeån visar dock att beståndet fortfarande är mycket litet.
Vid elfiskeundersökningarna i Väljeån visar riklig förekomst av stensimpans
årsungar att några bottenfrysningar inte förekommit sedan kraftverket tagits i
drift. Ljusdal Energi anser vidare att eftersom inga påvisbara negativa effekter av
Hennans kraftverk har kunnat spåras efter de fyra årens drift, att prövotiden kan
avslutas och ersättas med ett program för egenkontroll.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 14 maj 2013, § 108 att godkänna
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande och att skicka yttrandet till
kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. Av yttrandet framgår att:
Elfisket bör redovisa resultatet av fler årskullar än 0+ då alla resultat kan vara
avgörande för att bedöma huruvida beståndet i Väljeån är stationärt eller
vandrande.
Fiskspärren i sig utgör ett hinder där eventuellt uppvandrande fisk vänder och
går tillbaka. Detta medför att resultatet av fångad fisk i fiskfällan inte behöver
representera eller påvisa antalet eller vandringsbenägenheten hos öringen i
Storsjön.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0182/13
§ 170 forts.

Yttrande angående förslaget på egenkontrollprogram för Hennans
kraftverk, aktbilaga 4. Godkännande i efterhand
Dammluckans konstruktion som fiskvandringsväg kan ifrågasättas. Förslagsvis
bör ett omlöp utredas med yttappning från Hennansjön.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 108
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 8 maj 2013
Föreläggande från mark- och Miljödomstolen i Östersund 21 mars 2013
Prövotidsredogörelse från Ljusdal Energi 13 mars 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0528/12
§ 171

Yttrande gällande samråd om arbetsprogram med tidtabell och översikt
av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021.
Godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet godkänns i efterhand.
Sammanfattning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. De flesta av
jordens växt- och djurarter är helt beroende av en god vattenmiljö för sin
överlevnad. Dessutom har man idag problem på många håll i Europa med att få
fram tillräckligt med dricksvatten. Vatten behövs även för energi, industri, hushåll
och för föda i form av fisk. Vatten har också ett stort värde ur
rekreationssynpunkt.
För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.
I Sverige har förvaltning av våra vatten skett sedan länge, men i och med EU:s
vattendirektiv har ett nytt sätt att arbeta kommit till.
Genomförandet av vattendirektrivet innebär att arbetet ska ske på ett likartat sätt
och mot gemensamma mål inom hela Europa. Arbetet ska vara inriktat på att
minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra välståndet för
de vattenberoende ekosystemen. Det övergripande målet är att uppnå god
vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. Varje land har i sina respektive
organisatoriska och juridiska system genomfört förändringar som behövs för att
vattendirektivet ska införlivas. I Sverige innebär det bland annat att fem
vattenmyndigheter har inrättats, att vattenförvaltningsförordningen har fastställts
samt att förändringar har genomförts i miljöbalken.
Vattenmyndigheten i Bottenhavet har under våren inkommit med samrådshandlingar om ”Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i
Bottenhavets vattendistrikt” inför vattenförvaltningsarbetet 2015-2021.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande:
Det är bra att fria vandringsvägar och återställda vatten för att minska negativ
fysisk påverkan är högt prioriterat under särskilda utmaningar för Bottenhavets
vattendistrikt. Till detta behövs en tydlig handlingsplan hur man kan komma
vidare till aktiva åtgärder för att möjliggöra vandringsvägar i våra vatten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0528/12
§ 171 forts.

Yttrande gällande samråd om arbetsprogram med tidtabell och översikt
av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021.
Godkännande i efterhand
I arbetsprogrammet bör det finnas med en del där man tar upp svensk lagstiftning
och vad som kan förändras för att arbetet med bättre vattenförvaltning också kan
underlättas med ändamålsenlig lagstiftning.
Det bör också vara en tydligare samordning/styrning från länsstyrelsen vad gäller
arbetet med vattenförvaltningen inom och mellan kommuner.
Klassificering av modifierade vatten och ekologisk potential får inte i sig utgöra
hinder för att till exempel vandringsvägar upprättas.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 14 maj 2013, § 107 att godkänna yttrandet
och att skicka det till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 107
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 3 maj 2013
Samråd om Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför
arbetet med förvaltningsplan 2015-2021, 3 december 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0272/13
§ 172

Priser på industrimark Kläppa industriområde
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Nyetableringsmarken inom detaljplan för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa
Industriområde”, säljs för 50 kronor per kvadratmeter.

2.

Övrig mark inom detaljplan för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa
Industriområde”, säljs för 35 kronor per kvadratmeter.

Sammanfattning
Detaljplanen för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa Industriområde” vann laga kraft
den 2 maj 2013. Det för med sig att ny industrimark frigjorts för försäljning och
exploatering. Det finns en hel del förfrågningar om att få köpa mark i området och
dessa har fått vänta på att detaljplanen ska vinna laga kraft.
35 565 kvadratmeter finns för nyetablering i området. Utöver detta finns mark
både norr och söder om Hybovägen för utvidgning av befintliga tomter samt
eventuella mindre nyetableringar.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 113
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S)
och Ingalill Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

§ 173

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•

Justerare

Region Gävleborg, Regionstyrelsen 12 april 2013
Hälsingerådet 27 mars 2013
AB Ljusdalshem 30 april 2013

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

§ 174

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Laga kraftbevis gällande detaljplan för Öje 9:82 i Järvsö ”Bostäder vid
Bergvägen” KS 0427/07

2.

Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2013, § 59 om prioritering av
lokalbehov april 2013 KS 0243/13

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

§ 175

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling:
1.

Länsstyrelsens yttrande till Energimyndigheten gällande revidering av
riksintresse vindbruk. KS 0237/11

Beslutsexpediering
akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

§ 176

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar 52-60 (KLK) och 44-57 (SUF).
Samtliga beslut finns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringsbeslut

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0212/13
§ 177

Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Den förslagna planeringsmodellen antas.

2.

Förvaltningscheferna får i uppdrag att utse representanter till arbetsgruppen.

3.

Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram en välfärdsredovisning (VFR), utifrån
budgetdirektiven.

4.

Ett fåtal strategiska utvecklingsmål för kommunens folkhälsoarbete
prioriteras.

5.

Planeringsmodellen antas för innevarande och nästkommande mandatperiod.

6.

Rapport till kommunstyrelsen ska ges två gånger per år om hur arbetet går.

Sammanfattning
Bakgrund
Ljusdals kommun har under lång tid bedrivit folkhälsoarbete och har sedan länge
ansvarat för de verksamheter som påverkar viktiga bestämningsfaktorer för hälsa.
I dagsläget finns en tjänsteman och ett råd för folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet
har hittills inte lyckats integreras som en självklar del i förvaltningarna.
Folkhälsoarbete
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver att frågorna inkorporeras i alla
kommunala förvaltningar och verksamheter. Arbetet behöver också innefatta
uppföljning och utvärdering av de insatser som görs för att hälsoutvecklingen ska
kunna följas i kommunen. En viktig del i arbetet är att ta fram mätbara indikatorer
för att kunna se om de insatser som sätts in har en positiv påverkan på
befolkningen.

För att se effekter i folkhälsa krävs långsiktighet samt att arbetet bedrivs
systematiskt och målinriktat. Genom att införa en planeringsmodell organiseras
och tydliggörs arbetet. Modellen kan också bidra till att förstärka kopplingen
mellan folkhälsa och förvaltningarnas uppdrag. Det är dessutom ett sätt att
stimulera utvecklingen av det goda folkhälsoarbetet som redan idag bedrivs inom
kommunens olika förvaltningar.
Planeringsmodellen ger i form av välfärdsredovisning både ett underlag för
planering framåt och ett uppföljningsverktyg. Modellen ger även ett sammanhang
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0212/13
§ 177 forts.

Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun
och ett användningsområde för den lokala folkhälsostatistiken. Genom detta lyfts
folkhälsofrågan till att bli en prioriterad fråga förenligt med den kommande
länsfolkhälsopolicy, Gemensamma utgångspunkter för arbetet
inomfolkhälsoområdet i Gävleborg (GU Folkhälsa) som antogs den 24 september
2012
En möjlighet vore att ta bort FolkhälsoBrå och lägga frågorna under KsAu.
Cecilia kommer att återkomma med förslag om detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 75
Folkhälsosamordnarens skrivelse 7 maj 2013
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Stina Michelson (S), Ingrid Olsson (C) och Marie-Louise
Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kenneth Forssells m fl yrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningscheferna för verkställande
Balanslista
Folkhälsorådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0464/10
§ 178

Upphandling av strandområdet vid Östernäs park, information
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2. Ärendet behandlas åter i kommunstyrelsen 10 juni 2013 och för beslut i
kommunfullmäktige 10 juni 2013.

Sammanfattning
Under slutet av 2012 upphandlades etapp 1 av parken på Östernäs (innanför GCvägen) samt vägen som ansluter vid Kährs. Alla anbuden befanns orena och man
beslutade att gå ut med ny upphandling. Efter den upphandlingen har man
meddelat en anbudsgivare tilldelningsbeslut och en annan anbudsgivare har begärt
överprövning. Förvaltningsrätten avslutade kommunikationen för 5 veckor sedan
och kommunen väntar nu på beslutet. Förvaltningsrätten har dock ännu inte börjat
att skriva fram domen.
Detta innebär att projektet blir försenat. Arbetet skulle ha påbörjats efter
tjällossningen. Färdigställandetidpunkt är den 30 juni 2014 för att pannan
beräknas vara borta då.
När det gäller pannan överklagades upphandlingen och man fick börja om.
Nu kommer upphandling också att påbörjas gällande etapp 2 av parkområdet
(utanför GC-vägen).
Etapp 2 är indelat i två delar där anbudsgivarna får lämna anbud på båda delarna
separat samt tillsammans. Grunddelen; etapp A innebär anläggande av badstrand,
flytbrygga, terrassering, omklädningsrum för badande. Strandremsan ska flackas
ut och rensas och blommande lättskött strandvegetation kommer att planteras.
Vissa träd kommer att sparas och kompletteras med nya. En pir med bänkar ska
byggas samt ett terrasserat trädäck där man kan lägga till med båtar. Det kommer
även att bli trevlig belysning, ett skyltfönster för Ljusdal.
Etapp B är en option som innebär trädäck och promenadstråk öster om piren.
Samhällsutvecklingsutskottet fick 14 maj 2013, § 105 en information i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0464/10
§ 178 forts.

Upphandling av strandområdet vid Östernäs park, information
Utvecklare Rolf Berg redovisar inlämnade anbud:

Budgetkalkyl
Anbudslämnare 1
Anbudslämnare 2

Etapp A
(tkr)
3 985
4 886
6 977

Etapp B
(tkr)
3 140
3 072
4 487

Etapp a+b
(tkr)

Färdigt

7 958
11 464

2014-06-02
vecka 52 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0245/09
§ 179

Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam
omlastningsterminal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på
Bränta.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens
representant i arbetet.

Sammanfattning
Den 6 maj 2013 hölls ett möte med representanter för skogsnäringen i Gävle om
gemensam omlastningsterminal där kommunstyrelsens presidium samt tjänstemän
från kommunen deltog.
Vid mötet bestämdes att en översiktlig kalkyl på beräknade kostnader och
investeringsvolymer ska tas fram. Skogsbolagen jobbar nu med att ta fram kalkylen
och den beräknas att vara klar till kommunstyrelsen den 30 maj 2013.
Det är en principiell fråga om kommunen ska delta i arbetet med
omlastningsterminal eller inte. Om kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska
medverka i fortsatt arbete för terminal bör en tjänsteman utses som kommunens
representant.
Det finns en rädsla bland de andra skogsbolagen att Trätåg inte kommer att vilja
vara med i en stor gemensam terminal när nu Kläppaterminalen kommer att komma
till stånd. Kommunen försöker att hitta en lösning som gör att man kan få med
Trätåg när/om den gemensamma terminalen kommer till stånd.
Allmänna utskottet föreslår 21 maj 2013, § 79 att Ljusdals kommun medverkar i
det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Kommunchefen får i
uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i arbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

45

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0245/09
§ 179 forts.

Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för
gemensam omlastningsterminal
Vid sammanträdet presenteras
Driftskalkyl spår till Bränta (Källa Trätåg)
8 km spår med två växlar
Besiktning av spår, växlar och elledning
Snöröjning
Underhåll
byggnation

180 tkr/år
17 tkr/tillfälle, beräknat 20 ggr/år
400 tkr/år beroende på standard vid

Totalt

Ca 900- 1 000 tkr/år

Yrkanden
Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill (SRD), Marie-Louise Hellström
(M), Harald Noréus (FP) och Leif Hansen (SRD): Kommunen tar på sig en ledande
roll i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.
Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill (SRD), Marie-Louise
Hellström (M), Harald Noréus (FP): Avslag på punkt 1 i allmänna utskottets
förslag.
Bifall till Lars Molins yrkande om att kommunen tar på sig en ledande roll i det
fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.
Kommunchefen ska vara kommunens representant i arbetet.
Ljusdals kommun tar en aktiv roll och tillsammans med berörda parter verkar för
att en kalkyl för en öppen omlastningsterminal arbetas fram. I kalkylen ska ingå
tänkbar finansieringslösning samt kostnader och intäkter.
Stina Michelson (S), Kenneth Forssell (V), Annelie Wallberg (S), Stig Andersson
(V), Roland Bäckman (S), Ulf Nyman (C) och Leif Persson (S): Bifall till allmänna
utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0245/09
§ 179 forts.

Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam
omlastningsterminal
Propositionsordning
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande (Ljusdals kommun medverkar i
det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta) mot Lars Molins m fl
yrkande (Kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med
omlastningsterminal på Bränta). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
Stina Michelsons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Stina Michelsons m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Stina
Michelsons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande (Kommunchefen får i uppdrag
att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i arbetet) mot Ingalill
Fahlströms yrkande (Kommunchefen ska vara kommunens representant i arbetet).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina Michelsons m fl yrkande.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Stina Michelsons m fl yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen, med hjälp av ordförandens
utslagsröst, beslutat bifalla Stina Michelsons m fl yrkande. Se separat
omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Ingalill
Fahlströms m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0245/09
§ 179 forts.

Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam
omlastningsterminal
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Ingalill
Fahlströms m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström
(M), Harald Noréus (FP), Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom (KD)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Bilof för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0176/13
§ 180

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommuns kulturstipendium 2013 tilldelas Curt-Olov Wennberg.

2. Ljusdals kommuns kulturdiplom 2013 tilldelas Eva Eriksson.

Sammanfattning
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett för att stödja och uppmuntra
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till
personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma
inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom
kommunstyrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor.
Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare eller
reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens utgång den
31 mars 2013 har 7 förslag inkommit. Efter ansökningstidens utgång har
ytterligare en ansökan inkommit:
Järvsö Bollkonto/Kent Skalberg
Curt-Olov Wennberg
Eva Eriksson
Jonas Söderlund
Peter Hjelm
Kulturföreningen Scensation
Samantha Ohlanders
Eiwor Kjellberg (för sent inkommen)
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet 14 maj 2013, § 121 och
överlämnar förslag till kommunstyrelsen.
Utskottets ordförande Jonny Mill (SRD) redogör för utskottets förslag att tilldela
Curt-Olov Wennberg kulturstipendiet och att tilldela Eva Eriksson kulturdiplomet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 121
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns
Kulturstipendium/Kulturdiplom 2013
Ansökningar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0176/13
§ 180 forts.

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2013
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Stina Michelson (S), Marie-Louise
Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP) och Leif Hansen: Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Curt-Olov Wennberg
Eva Eriksson
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0088/12
§ 181

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunstyrelsen uppdras att ta upp
frågan för beredning och beslut.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från ett tjugotal personer som bor runt
Juggasvägen i Järvsö. De upplever det som obehagligt att gå ut på kvällarna på
grund av att det saknas gatubelysning.
Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2012, § 35 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande. Förvaltningen anser i yttrande den 29 juni 2012 att belysning på
Juggasvägen inte är nödvändig utifrån gatans trafikmängd.
Förvaltningen skriver att vägen är belägen i en del av Järvsö där trafikmängden
och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete som pågår i
kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. De belysningsanläggningar som finns i kommunen i dag är många tillkomna under en tid med relativt
god ekonomi. Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala
sektorn kan inte nya belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som
tidigare.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en ny
gatubelysningspolicy är under framtagande och för beslut i kommunfullmäktige.
Den nya gatubelysningspolicyn kommer att vara vägledande för att avgöra
eventuella nyetableringar av belysningspunkter i vår kommun.
Eftersom medborgarförslaget handlar om en nyetablering av gatubelysning och av
relativt stor omfattning är det lämpligt med en grundlig beredning och ett beslut
på den nivå som kommer att hantera denna form av frågor.
Ordföranden föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta upp frågan för beredning och beslut. Kommunstyrelsen kan då ge
samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0088/12
§ 181 forts.

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i
Järvsö
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 117
Förslag till beslut 3 januari 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 juni 2012
Medborgarförslag 15 februari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-05-30
Diarienummer

KS 0060/13
§ 182

Bussgods i Gävleborg AB ansöker om att köpa fastigheten Kläppa 25:1
(eller del av). Information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Beslut i ärendet ska fattas på kommunstyrelsens sammanträde 8 augusti 2013.

Sammanfattning
Nuvarande hyresgäst i fastigheten Kläppa 25:1 (del av) i Ljusdal, Bussgods i
Gävleborg AB, har inkommit med önskemål om att få köpa fastigheten.
Fastigheten saknar eget bokfört värde och ingår i Kläppa 25:1 som omfattar hela
Resecentrum. En försäljning kommer att innebära problem för busstrafiken till
och från Resecentrum samt minska handlingsutrymmet för en eventuell utveckling
av området.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 maj 2013, § 123 att fastigheten Kläppa
25:1 (del av) ska inte försäljas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 123
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 6 maj 2013
Önskemål om köp av fastigheten Kläppa 25:1 i Ljusdal, 4 februari 2013

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
Bussgods i Gävleborg AB fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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