PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:00

Beslutande:

Roland Bäckman (S) ordf
Markus Evensson (S) tjg ers istf Annelie Wallberg (S)
Kristina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C) tjg ers istf Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Ingalill Fahlström (MP)
Torsten Hellström (M) tjg ers istf Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman, § 186
Stefan Färlin, Jenny Norberg och Tommy Henriksson, Närljus § 187
Mats Lundberg från KPMG, § 188
Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 186-188
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Karin Höglund,

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-06-18

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande

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

Roland Bäckman
Justerande

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

Maj-Britt Tönners

Paragrafer

186-190

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Datum för anslags upprättande

2013-06-18

Datum för anslags nedtagande

2013-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13

§ 186 Information om Stenegårds verksamhet .......................................................................... 4
§ 187 Lokal strategi för besöksnäringen, information .............................................................. 5
§ 188 Utvärdering av förvaltnings- och nämndsorganisationen ............................................... 6
§ 189 Kommunalt samarbete, principdiskussion ...................................................................... 7
§ 190 Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 20112014 ............................................................................................................................................ 9

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0001/13
§ 186

Information om Stenegårds verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman informerar om Stenegårds verksamhet:
•
•
•
•
•
•

Alla lokaler är just nu uthyrda. Det finns t o m en kö för butikslokaler inför
2014
Besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har invigts nu i vår
Stenegård har en ny krögare fr o m juni månad
Ett helt nytt trädgårdscafé har öppnats i sommar
Verksamhetsutvecklaren har varit med i arbetet med att ta fram en ny
besöksstrategi för kommunen
Verksamhetsutvecklaren arbetar mycket med att utveckla Stenegårds
hemsida och sociala medier i syfte att öka gårdens attraktionskraft.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0170/12
§ 187

Lokal strategi för besöksnäringen, information
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Allmänna utskottet gav den 6 december 2011, § 162 Närljus i uppdrag att ta fram
förslag på en kommunal turismstrategi. Arbetet skulle ske parallellt med arbetet
med den gemensamma kommunala visionen.
En besöksstrategi handlar om att hitta balansen mellan fördelar och nackdelar
som uppkommer i och med en utveckling av besöksnäringen. I Ljusdals kommun
har besöksnäringen en månghundraårig historia med anläggningar som bidragit
till att besökare har valt att komma just hit, som till exempel Lassekrog
Gästgiveri som uppfördes 1671, Järvsöbaden som grundades 1905 och
Järvsöbacken som har erbjudit skidåkning sedan 1937. Ljusdal har även varit en
gammal handelsort i över ett sekel.
Ska denna bransch få fortsätta vara en viktig näring är utveckling ett måste,
samtidigt som det är viktigt att inte tappa bort det genuina utbud vi har och står
för. En gemensam lokal strategi ger oss möjligheten att under de kommande åren
dra nytta av besöksnäringens potential att skapa tillväxt, lönsamhet och nya jobb.
Närljus föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1.

Den lokala strategin för besöksnäringen antas.

Stefan Färlin, Jenny Norberg och Tommy Henriksson från Närljus informerar.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 97
Lokal strategi för besöksnäringen 29 maj 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0330/13
§ 188

Utvärdering av förvaltnings- och nämndsorganisationen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet tas åter upp för diskussion på kommunstyrelsens sammanträde 8
augusti.

Sammanfattning
Mats Lundberg från KPMG informerar om utvärderingen av Ljusdals kommuns
förvaltnings- och nämndsorganisation som företaget haft i uppdrag att göra.
Slutrapporten kommer att komma till kommunen under vecka 25.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0001/13
§ 189

Kommunalt samarbete, principdiskussion
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunchefen får i uppdrag att bevaka frågorna om kommunalt samarbete
samt vid behov lyfta dem för diskussion i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg håller i en diskussion om kommunalt samarbete med
avsikt att stödja kommunens utveckling.
Varför?
Identifierade behov och möjligheter
•
•
•
•
•

kompetensförsörjning
kvalitet
skalfördelar
kortsiktigt
strategiskt

Vilka?
Inom kommunens organisation
Lokala aktörer
•
•
•

näringsliv
föreningsliv
statliga och regionala på lokal nivå

Staten
Högskolan
Verksamhetsområden (profession/bransch)
• ex skolchefsgrupp
• Atlantbanan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0001/13
§ 189 forts.

Kommunalt samarbete, principdiskussion
Organisation
•
•
•
•
•
•
•

Informellt samarbete, utan egentlig organisation (konsensus)
Halvformellt samarbete, utan fördelat ansvar (ex samverkansorgan)
Medlemskap
Överenskommelser/Avtal
Kommunalförbund
Gemensam nämnd
Ägarskap/delägarskap

Med vem?
Med den part som:
•
•

har liknande behov eller utmaning
har önskan att delta med kompetens

Vad skall vi samarbeta om?
•
•

de behov vi identifierar
sådant som andra initierar och som bidrar till vår utveckling,
kostnadseffektivitet, kvalitet m m

Hur gör vi?
•
•
•
•

Vi identifierar våra behov löpande (kort, lång sikt) och gör avstämningar
Vi identifierar partnerskap
Vi är proaktiva och tar initiativ
Vi söker ledarroller

Kommunchefen arbetar gemensamt med förvaltningscheferna och ansvarar för
rapportering till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-06-13
Diarienummer

KS 0512/10
§ 190

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 eller av 2:e vice ordförande Lars
Molin.
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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