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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0001/13
§ 191

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

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
-

-

-

Upphandlingen gällande park- och utomhusidrottsanläggning på Östernäs
har överklagats och förvaltningsrätten har 1 juli 2013 beslutat att
upphandlingen ska göras om. Upphandlingen har avbrutits och ny
upphandling annonserats.
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchefen och ytterligare några
tjänstemän kommer att göra ett vänortsbesök i Assens, Danmark i
september månad
Arbetsmiljöverket har tidigare skickat en skrivelse till kommunen där de
överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen efter det att
skyddsombudet på Färila Skola begärt åtgärder i huvudsak avseende
lokalerna för att uppnå god arbetsmiljö för elever och personal.
Arbetsmiljöverket har 1 juli 2013 beslutat att avskriva ärendet eftersom
förslag nu finns om projektering och upphandling av en tillbyggnad av
Färila skola

Ingalill Fahlström (MP) ställer frågor om hur långt processen med visionsarbetet
kommit samt om handelsområdet på Östernäs.
Kommunchefen informerar att visionsarbetet pågår och att ekonomichef Nicklas
Bremefors ansvarar för detta. En delrapport kommer att avlämnas på allmänna
utskottets sammanträde i september. Kommunchefen vill ha fokus på detta arbete.
Kommunchefen informerar om att den 14 augusti 2013 ska han få en redovisning
av vilka intressenter som finns på östernäsområdet.
Lars Molin (M) undrar över besöksantalet på världsarvet Fågelsjö Gammelgård
och på Stenegård i sommar.
Kommunchefen har ännu inga uppgifter på detta.
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0085/13
§ 192

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)

2 000

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"
2013-05-15 FINNSAM Gävle-Dala: Skandinavisk finnskogskonferens i Harsa. Del.beslut.
2013-06-04 Ljusdals Cykelklubb: Sponsringsbidrag

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
11,5
2,0
1 937,0
63,0

S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande

2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)

3 000

Beslutade anslag
2012-11-29 Centralskolan i Los: Anläggande av näridrottsplats 2013
2013-02-07 Besökscenter Stenegård: Investering 2013
2013-05-02 Ombyggnad gymnasieskolan

520
700
600
1 820
1 180

S:a använda medel: KS investeringsutrymme
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0330/13
§ 193

Översyn av förvaltnings- och nämndsorganisation, diskussion
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet återkommer på kommunstyrelsens nästa möte.
Sammanfattning
KPMG har under våren 2013 genomfört en översyn av den nya kommunala
organisation som trädde i kraft från 2011. Rapporten, vilken redovisar dagens
organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni.
Kommunchefen har bedömt utredarens rekommendationer och föreslår vissa
förändringar:

1. Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en ny övergripande styrmodell
som skall verkställas i samband med kommande mandatperiod.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en värdegrundsprocess som
kopplas till arbetet med vision och styrmodell.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna
för hur näringslivsfrågor, besöksnärings- liksom landsbygdsfrågor skall
bedrivas i förvaltningsform.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan kommunen och Ljusdals Energi för att klargöra samtliga
förhållanden hänförda till verksamhetsöverföringen.
5. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga ett förslag
där folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet
för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd
skulle återföras till kommunstyrelsen och drivas i kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att en ny organisation skulle införas
från 2011. I december 2011 beslutades att en översyn av den nya organisationen
skall genomföras två år efter genomförandet. KPMG, Mats Lundberg, har under
våren 2013 genomfört en sådan översyn. Rapporten, vilken redovisar dagens
organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni.
För att bilda det underlag som utredaren har behövt för sina iakttagelser och
bedömningar har ett stort antal intervjuer med politiker, tjänstemän, VD för
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0330/13
§ 193 forts.

Översyn av förvaltnings- och nämndsorganisation, diskussion
bolagen och andra berörda genomförts. Vidare har relevanta dokument och beslut
beaktats.
Rapporten beskriver kortfattat de förändringar vilka ingick i beslutet om ny
organisation. Dessutom redovisas de iakttagelser utredaren gjort .
Utredaren beskriver de olika verksamhetsområdena och lyfter fram vissa brister.
Vidare konstateras att kommunens styrning till delar är oklar såväl vad gäller det
formella beslutsfattandet i politiska organ som i förvaltningar. Detta leder fram till
slutsatsen att nuvarande styrmodell inte fungerar som önskat.
De olika aktörernas roller och agerande diskuteras liksom förhållandet mellan
folkvalda och tjänstemän.
Ansvarsfördelningen mellan kommunen och dess bolag respektive stiftelse
bedöms som klar och tydlig. Dock pekas på frågan om förhållandet mellan
kommunens fastighetsverksamhet och Ljusdalshem liksom stiftelsens nuvarande
koppling till kommunen. Kommunen som koncern lyfts fram. Vidare gör
utredaren bedömning att kommunen måste samverka i olika sammanhang för att
bibehålla kvalitet i verksamheten.
Utredaren lämnar också ett antal slutsatser och rekommendationer:
Rapporten rekommenderar inte någon förändring av nuvarande organisation i
dagsläget utan konstaterar att de effektivitetsbrister jämte produktivitetsförluster
som funnits den senare tiden snarare beror på andra omständigheter än själva
organisationen. Ej heller anses det finnas anledning att införa ett Stadshus AB.
Vidare föreslås att kommunen skall arbeta med dess värdegrund, fatta beslut om
fastighetsverksamhetens tillhörighet, tydliggöra Samhällsutvecklingsutskottets
uppdrag och ansvar, prioritera en ny styrmodell, ta in Stiftelsen Närljus i
förvaltningsform samt göra en total översyn av reglementen, ägardirektiv och
delegeringsordningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2013
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2013, § 188
KPMG, översyn av kommunens organisation, 13 juni 2013
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0170/12
§ 194

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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2013, § 187
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 97
Lokal strategi för besöksnäringen 29 maj 2013
Kommunstyrelsen för en diskussion om att Närljus har uppdraget att ansvara för
turistfrågorna i kommunen och att strategin därför kan antas av Närljus.
Reservationer
Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt, Närljus
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0225/13
§ 195

Hemställan om finansiering från Leader Hälsingebygden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Under förutsättning att övriga Hälsingekommuner fattar motsvarande beslut
beviljar Ljusdals kommun Leader Hälsingebygden finansiellt stöd om 334 000
kronor.

2.

Stödet skall återbetalas under 2015 alternativt ingå som delfinansiering för en
ny Leaderperiod.

Sammanfattning
Leader Hälsingebygden har haft ett årligt bidrag med 334 000 kronor från Ljusdals
kommun under åren 2008-2013. Nästa programperiod 2014-2020 beräknas inte
vara klar förrän våren 2015. Leader Hälsingebygden hemställer nu om finansiering
för 2014 med 334 000 kronor.
Dessa medel kommer antingen återbetalas under 2015 eller så kan de ingå som
finansiering i en ny Leaderperiod.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 94
Ekonomienhetens förslag till beslut 20 maj 2013
Hemställan om finansiering 15 april 2013
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Leader Hälsingebygden
Ekonomienheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0250/13
§ 196

Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region
Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun ställer sig gemensamt med de övriga kommunerna i
Gävleborg bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft, för
Gävleborgs del från och med den 1 januari 2015.

2.

Region Gävleborg får i uppdrag att upplösa kommunalförbundet Region
Gävleborg per den 31 december 2014.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat föreslå riksdagen (Ds 2013:14) att Landstinget i
Gävleborgs län ska få överta det regionala utvecklingsansvaret genom en ändring
i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) från och med den 1
januari 2015. Förslaget är utsänt på remiss och remisstiden går ut den 10 juni
2013.
För att möjliggöra detta krävs att kommunalförbundet Region Gävleborg befrias
från sitt uppdrag att vara samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar senast
den 31 december 2014.
Kansliet har, mot denna bakgrund, upprättat en beslutsrekommendation till
medlemmarna samt ett förslag till Regionfullmäktige i PM daterat den 12 april
2013.
Lagen om regionalt utvecklings ansvar i vissa län (2010:630) innebär att staten
överför det regionala utvecklingsansvaret till Landstinget Gävleborg från och med
den 1 januari 2015.
För att förbereda överföringen har Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg
inrättat en parlamentarisk kommitté med 2 ledamöter från respektive parti
representerat i landstingsfullmäktige.
Kommittén har genomfört ett antal egna sammankomster men även aktiviteter
med bredare representation ur både Regionfullmäktige och Landstingsfullmäktige.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0250/13
§ 196 forts.

Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region
Gävleborg
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 93
Skrivelse från Region Gävleborg 29 april 2013
Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 12 april 2013, § 25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0183/13
§ 197

Förslag till hantering av redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Hur redovisningen ska ske ska
skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning
Två gånger per år sker redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Vid senaste redovisningen uppkom diskussion dels om utformningen av
redovisningen och dels om hanteringen av motioner och medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 98
Yrkanden
Roland Bäckman (S): Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Hur
redovisningen ska ske ska skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer sitt eget yrkande under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ksau
Kommunledningskontoret för verkställande
Balanslista ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0334/13
§ 198

Föreningen Loosgrufvans ansökan om utvecklingsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till allmänna utskottet.

Sammanfattning
Föreningen Loosgrufvan har de senaste fem åren mottagit stöd från kommunen på
60 tkr per år. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna
samma bidrag för 2013 och 2014.
Utvecklingsmedlen från kommunen har bland annat använts för marknadsföring
tillsammans med Lottaboden och Fågelsjö Gammelgård, utforskning av okända
delar av gruvan, utveckling av utställning, sommarpersonal m m.
Föreningen ser utvidgade möjligheter till besök i samband med att Fågelsjö
Gammelgård utsetts till Världsarv. Tillsammans med Hamra Nationalpark anses
dessa tre besöksmål bilda ett attraktivt kluster.
Ljusdals kommun äger såväl fastighet som byggnad.
Förening ansöker om ytterligare en femårig bidragsperiod med samma belopp, 60
tkr per år.
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att Loosgrufvan är ett av kommunens
viktigaste industriminnen. Den utgör även ett intressant besöksobjekt och bildar
tillsammans med Fågelsjö Gammelgård och Hamra Nationalpark en anledning för
besök i kommunens västra delar.
Föreningen omsätter drygt 300 tkr årligen och ansöker om bidrag på 60 tkr.
Övriga intäkter utgörs av entréer, medlemsavgifter, försäljning och
anordnarbidrag. Under tre månader på sommaren sysselsätter och avlönar
förening flera lokala ungdomar. Övrigt arbete är ideellt och mycket omfattande.
Eftersom kommunen äger såväl fastighet som byggnad finns ett kommunalt
intresse av att anläggningen sköts och drivs med kvalitet.
Föreningen ansöker om ett femårigt stöd med start från 2013. Kommunchefen
anser att det är rimligt att bevilja stöd för innevarande och nästa år. Föreningen
kan därefter återkomma våren 2014 för ansökan om följande år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0334/13
§ 198 forts.

Föreningen Loosgrufvans ansökan om utvecklingsbidrag
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2 juli 2013
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Helena Brink (C): Föreningen beviljas ett årligt stöd på 60 000 kronor under fem
år under en femårsperiod med början fr om 2013.
Ingalill Fahlström (MP), Lars Molin (M) och Conny Englund (-): Ärendet ska
återremitteras till allmänna utskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ksau
Föreningen Loosgrufvan för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0306/13
§ 199

Kostservice i kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att utvärdera nuvarande system för måltider
inom kommunen.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att föreslå eventuella förändringar.

3.

Utvärderingen ska ske skyndsamt så att resultatet kan tas med i arbetet inför
budget 2014.

Sammanfattning
Kommunen driver sedan 2006 ett centralkök, Kostservice, vilket producerar kyld
mat till större delen av kommunens verksamheter inom omsorg och utbildning.
Inför 2014 har Kostservice till omsorgsnämnden aviserat stigande kostnader vilka
ej motsvaras av höjda intäkter. Kostservice har utarbetat ett åtgärdsförslag.
I samband med beslut om budgetramar för 2013 fastställde kommunfullmäktige
att det skulle utredas hur kost till förskoleverksamheterna ska organiseras. Vidare
har utbildningsnämnden beslutat föreslå att Bofinkens förskola medges att hantera
sin egen mathållning i ett eget tillagningskök. Omsorgsnämnden har i maj 2013
beslutat föreslå kommunstyrelsen att utarbeta en övergripande kostplan för alla
kommunens verksamheter samt föreslå att kommunstyrelsen klarlägger de tidigare
besluten om riktlinjer gällande kosthållningen i kommunen.
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden anser kommunchefen i tjänsteskrivelse 2 juli 2013
att det är rimligt att en utvärdering av nuvarande system för måltider inom
kommunen genomförs liksom att tidigare beslut klarläggs.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 juli 2013
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunchefens förslag. Utvärderingen ska ske
skyndsamt så att resultatet kan tas med i arbetet inför budget 2014.
Stina Michelson (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0306/13
§ 199 forts.

Kostservice i kommunen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om att bifalla kommunchefens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista ks
Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0298/13
§ 200

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
Hälsingerådet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012
godkänns.

Sammanfattning
Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012 har
översänts till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 96
Jäv
Roland Bäckman (S) och Lars Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Som ordförande för ärendet inträder Leif Hansen
(SRD).
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0257/13
§ 201

Tillbyggnad av Färila skola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så snart
som möjligt.

Sammanfattning
Färila skola har mycket stora behov av kompletterande lokaler.
I utbildningsförvaltningens skrivelse framgår att lågstadiets befintliga lokaler vid
Färila skola är ombyggda för Skola 2000 år 1996, och därefter återigen
”anpassade” efter hand med bland annat nedtagna väggar. Man saknar såväl
klassrum av normalstorlek som fungerande personalutrymmen.
Vid besök av Arbetsmiljöverket den 5 april 2013 efter anmälan av skyddsombud
konstaterades ett stort behov av omedelbara åtgärder. Varken arbetsmiljöverket
eller kommunens fastighetsingenjör förordar ombyggnation av de befintliga
lokalerna då det skulle vara mycket omfattande och kostsamt att förändra
innehållet i huskroppen.
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen och
vi har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 21 juni 2013.
Behovet är akut redan till höstterminens start. Det bedöms dock inte möjligt att ha
lokalerna inflyttningsklara förrän tidigast hösten 2014.
Projekteringen innebär en ny huskropp med en modullösning i ett plan om 400
kvadratmeter innehållande tre klassrum och tre grupprum samt kapprum. Denna
bör dockas ihop med befintlig lågstadiekropp för att kunna nyttjas på ett enkelt
sätt utan att eleverna skall behöva gå ut via skolgården för att komma från den ena
byggnaden till den andra. När det gäller kostnaden för byggnationen har
verksamheten, tillsammans med fastighetschefen och arkitekt, tagit fram en skiss
och räknat på den modell som finns med i handlingarna. Plats för byggnationen är
utsedd och möjlig. Kostnaden för bygget uppskattas till 13-15 miljoner kronor.
På detta sätt frigörs utrymmen som kan bli personalutrymmen. Byggnationen
möjliggör också delning av de stora klasserna i Färila skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0257/13
§ 201 forts.

Tillbyggnad av Färila skola
Det blir en fungerande lösning för Färila skolas lågstadium och fritidshem.
Observera dock att mellanstadiets och högstadiets behov av grupprum och
personalutrymmen kvarstår.
Behovet av att starta en förberedelseklass för nyanlända kan inte uppfyllas förrän
tillbyggnaden kan tas i bruk.
Ökad hyreshöjning är beräknad till 695 000 kronor första året och sen fallande 1012 000 kronor/år under 40 år.
Utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1.

Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så
snart som möjligt.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 91
Utbildningsnämndens protokoll 29 april 2013, § 62
Kompletterande underlag daterat 23 april 2013
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013

Yrkanden
Stina Michelson (S), Lars Björkbom (KD), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C),
Stig Andersson (V), Ingalill Fahlström (MP) och Jonny Mill (SRD): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
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

2013-08-08
Diarienummer

KS 0191/13
§ 202

Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun skriver överenskommelse med länsstyrelsen Gävleborg om att åta sig
att årligen ta emot 90-110 nyanlända, varav
• omkring 25-35 beräknas bosätta sig på egen hand, och
• omkring 55-75 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg
• 10-15 ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Sammanfattning
Det nationella behovet av kommunplatser för mottagande av flyktingar beräknas
bli i det närmaste fördubblat under 2013. Det så kallade länstalet som beskriver
storleken på Gävleborgs samlade flyktingmottagande har därmed också i princip
fördubblats till 2013. Länsstyrelsen har därför bett kommunerna i länet att utöka
sina respektive överenskommelser om flyktingmottagande, för att möta det
utökade behovet.
Ljusdals kommun har idag en så kallad tillsvidareöverenskommelse med
Gävleborgs länsstyrelse som innebär att Ljusdals kommun förbinder sig att årligen
ta emot 50-70 nyanlända varav omkring 5-15 är beräknade att bosätta sig på egen
hand, och omkring 40-60 flyktingar som anvisas plats via arbetsförmedlingens
eller migrationsverkets försorg. Vidare har kommunen under 2012 skrivit avtal
om att hålla tio boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst
fyra platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.
Länsstyrelsen Gävleborgs integrationschefs bedömning är att länsstyrelsen
sannolikt vill att Ljusdals kommun under 2013 och möjligen 2014, ska ta emot
90-110 personer, varav 55 -75 så kallade anvisningsbara platser.
Ett mottagande av den storleksordningen kan lösas inom kommunen. Dock endast
under förutsättning att bosättning av nyanlända flyktingar i större utsträckning än
idag kan ske i Färila. För att bosättning ska kunna ske i Färila så uppger tillförordnad skolchef och skolledare i Färila att skolan behöver fler utrymmen via om/tillbyggnad eller via modullösning. Situationen är likartad inom barnomsorgen.
De ekonomiska konsekvenserna av en utökad flyktingmottagning är
svårbedömda. Ett tillskott på intäktssidan är utlovat av staten vid en utökad
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0191/13
§ 202 forts.

Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun
flyktingmottagning, men storleken på tillskottet är ännu inte definierat. Samtidigt
torde en om-/tillbyggnad/modullösning medföra merkostnader.
Övriga merkostnader i sammanhanget bör kunna hanteras via ordinarie statsbidrag
som medföljer varje mottagen flykting.
Prognosen från Migrationsverket över antalet platser som behövs ute i
kommunerna:
2012: 19 300 platser
2013: 40 600 platser
2014: 39 500 platser
Gävleborgs län behöver skriva upp sitt länstal för att behovet skall kunna mötas:
2012 : 758 platser (varav 361 anvisningsbara)
2013: 1328 platser (varav 574 anvisningsbara)
Ljusdals kommun står idag för cirka åtta procent av det totala flyktingmottagandet
i länet (70/820) och för cirka 13 procent av antalet anvisningsbara platser i länet
(60/450). Därmed skulle en ökning i paritet med det ökade behovet kunna
innebära en total mottagning för 2013 av 90-110 personer varav:
Reguljär flyktingmottagning (mestadels kvotflyktingar) :
personer
Ensamkommande barn med uppehållstillstånd
personer
Personer som bosätter sig själva
personer

55-75
10-15
25-35

De förutsättningar som främst styr om Ljusdals kommun kan ta emot flyktingar
är: bostad i lämplig storlek, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI och/eller
annan vuxenutbildning samt eventuella behov av offentliga transporter.
Integrationschefens utgångspunkt är att rekommendera kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att
1.

Ljusdals kommun skriver överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg
om att åta sig att årligen ta emot 90-110 nyanlända, varav
- omkring 25 – 35 beräknas bosätta sig på egen hand, och
- omkring 55 – 75 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg
- 10-15 ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0191/13
§ 202 forts.

Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun
Alternativt - om en lösning på platsbristen i Färila av olika anledningar inte kan
göras under 2013, så är rekommendationen att inte utöka mottagandet av
flyktingar, vilket kan få konsekvenser på kommunens relationer till Länsstyrelse,
Migrationsverk samt möjligen också på vår relation till intilliggande kommuner.
Omsorgsnämnden beslutar den 14 mars 2013, § 61
1.

Omsorgsnämnden beslutar att sända skrivelsen till kommunstyrelsen för
ställningstagande inför ett slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Allmänna utskottet beslutade den 9 april 2013, § 48
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ärendet ska behandlas vid nästa sammanträde med allmänna utskottet.

3

Innan ärendet tas upp ska möjligheten till skolutbyggnad i Färila kollas upp
samt om det är möjligt att ha SFI (svenska för invandrare) på andra orter än
Ljusdal.

Ljusdals kommun har t o m juni månad tagit emot 68 flyktingar som bosatt sig
själva, vilket pekar på att vare sig kommunfullmäktige beslutar om ett ökat
flyktingmottagande eller ej så kommer antalet nyanlända flyktingar att öka på
grund av att flyktingar bosätter sig själva.
Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor för hela landet till de kommuner som
går med på ett ökat flyktingmottagande och en gissning är att Ljusdals kommun
kommer att få cirka 500 000 kronor om vi tackar ja till att ta emot flera flyktingar.
Om kommunen tackar nej så kommer antalet flyktingar sannolikt ändå att öka på
grund av att flyktingar bosätter sig själva i kommunen, men vi får inte del av
ovanstående pengar.
Om kommunen tackar ja och vi får del av de extra pengarna kommer dessa att
läggas i en pott där verksamheter som haft ökade kostnader på grund av ökat antal
flyktingar får återsöka pengar.
En nationell översyn av Svenska för Invandrare, SFI pågår just nu och kan komma
att innebära vissa förändringar. I Ljusdal är man inte beredda att hålla SFI på
andra orter än i Ljusdal, vilket skulle vara önskvärt för att vi ska kunna bosätta
flyktingar ute i kommunen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0191/13
§ 202 forts.

Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 92
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 48
Omsorgsnämndens protokoll 14 mars 2013, § 61
Integrationsenhetens skrivelse 25 februari 2013.
Skrivelse gällande utredning från länsstyrelsen Gävleborg daterad 20 december
2012.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M)
och Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0246/13
§ 203

Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet
Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Verksamheten visar ett överskott om 270 000 kronor, vilket är 264 000 kronor
bättre än budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad till två områden:
•
•

Uppdrag för andra kommuner slutfördes 2012 och kunde faktureras under
året.
Osäkra uppdrag för förvaltningar, främst avseende omsorg och stöd i
byggentreprenander blev fler än prognostiserat.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 95
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 11 april 2013
Revisionsberättelse för år 2012 12 april 2013
Jäv
Roland Bäckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Som ordförande i ärendet inträder Lars Molin (M).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0270/13
§ 204

Förvaltningschefernas anställningsavtal
Kommunstyrelsen beslutar
1. Marita Wikström placeras som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen
fr o m 1 januari 2014 för en tid av tre år.
2. Stig Olson placeras som förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen
fr o m 1 januari 2014 för en tid av tre år.

Sammanfattning
Flertalet chefer i Ljusdals kommun är anställda i en grundläggande tjänst samt
placeras efter överenskommelse med arbetsgivaren under en fastställd tid, oftast
tre år, i en chefsbefattning. Detta innebär att sådana placeringar prövas rutinmässigt.
Nuvarande placering för omsorgschef Marita Wikström respektive samhällsutvecklingschef Stig Olson gäller året ut. Framtida placering ska fastställas senast
sista juni.
Kommunchef Claes Rydberg föreslår att fr o m 1 januari 2014 för en tid av tre år
placera Marita Wikström som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen och för
en tid av ett år placera Stig Olson som förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen.
Villkor för placeringar fastställs i samband med den årliga löneöversynen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 juni 2013
Allmänna utskottets protokoll 7 maj 2013, § 71
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska återremitteras:
•

Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med extern avtalskonsult ta
fram olika alternativa förslag till anställningsavtal.

•

Dessa avtal presenteras för kommunstyrelsen för diskussion och beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0270/13
§ 204 forts.

Förvaltningschefernas anställningsavtal
Yrkanden forts.
Harald Noréus (FP), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Leif Persson (S), Lars
Björkbom (KD), Roland Bäckman (S), Conny Englund (-) och Stina Michelson
(S): Både förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen och förvaltningschefen för
samhällsutvecklingsförvaltningen ska placeras för en tid av tre år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-för för avslag på yrkandet om återremiss, Nej-röst för bifall till yrkandet om
återremiss.
Omröstningsresultat
Med 14 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat att avslå
återremissyrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus (FP) m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Marita Wikström
Stig Olson
Kommunchefen för verkställande
Balanslista KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0281/13
§ 205

Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor med mera - HÖK 13 - med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen, HÖK 13 antas.

2.

Efter framställan från riksorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK
13 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
28 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse,
HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning från och med
den 1 april 2013:
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13
– i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 84
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17 maj 2013
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Personalchefen för verkställande, Balanslista ks
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0282/13
§ 206

Cirkulär 13:21, Lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare – PAN 13 –med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare antas.

2.

Efter framställan från arbetstagarorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april
2013, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av
träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning från och med den 1
april 2013:
att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare samt
att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 13 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 86
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:21
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Personalchefen för verkställande, Balanslista ks
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0288/13
§ 207

Cirkulär 13:22, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
antas.

2.

Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal - BEA i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, (Fackförbundet Vison,
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt för AkademikerAlliansen
gäller tidigare träffad överenskommelse från 2012.
För OFRs förbundsområden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och
Sveriges läkarförbund gäller BEA 06.
Fortsatta förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår. OFRs förbundsområde
Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har från och med den 1 juni
2013 sagt upp BEA-avtalet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta,
med anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet från och
med den 1 april 2013:
att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BEA i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0288/13
§ 207 forts.

Cirkulär 13:22, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 86
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:22
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande
Balanslista ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0289/13
§ 208

Cirkulär 13:23, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning
– BUI 13 antas.

2.

Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal – BUI 13 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta,
med anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet från och med den 1 april 2013:
att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning – BUI 13 samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – BUI 13 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 87
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:23

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande
Balanslista ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0290/13
§ 209

Cirkulär 13:24, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 antas.

2.

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

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive kommunalförbund besluta, med
anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet från och med den
1 april 2013:
att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL 13 – i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 87
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:24
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Personalchefen för verkställande, Balanslista ks
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0060/13
§ 210

Ansökan från Bussgods i Gävleborg AB om att få köpa fastigheten
Kläppa 25:1 (eller del av)
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Fastigheten Kläppa 25:1 (del av) ska inte försäljas.

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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 182
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 6 maj 2013
Önskemål om köp av fastigheten Kläppa 25:1 i Ljusdal, 4 februari 2013

Beslutsexpediering
Akt
Bussgods i Gävleborg AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0185/13
§ 211

Ansökan från Ljusdalsbygdens kammarorkester om bidrag för åren 2014,
2015, 2016
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet skickas till budgetberedningen.
Sammanfattning
Ljusdalsbygdens Kammarorkester är en ideell förening med ambition att samla
amatörmusiker och yrkesmusiker i Ljusdals kommun med omnejd för att ge dem
tillfälle att utöva musik i symfoniorkesterns form, samt ge offentliga orkesterkonserter i bygden. Föreningen har dessutom en viktig uppgift i att ge elever från
Musikskolan i Ljusdal en möjlighet att kunna spela en relativt avancerad orkesterrepertoar i takt med förvärvad förmåga från undervisningen. Föreningen har under
ett antal år haft ett årligt verksamhetsbidrag på 35 000 kronor per år och ansöker nu
om en utökning av detta verksamhetsbidrag till 50 000 kronor per år under perioden
2014-2016 för ökade kostnader i konsertverksamheten.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 151
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2013
Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester 21 mars 2013

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0037/11
§ 212

Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnad av före detta Hofréus
fastighet, Färila skola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 411 933
kronor täcks ur kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011, § 57 att anvisa 2 miljoner
kronor ur kommunens investeringsbudget för ombyggnad av före detta Hofréus,
Färila skola.
Den 6 oktober 2011, § 259 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare
investeringsmedel på 1 130 000 kronor.
Enligt den ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden kostat 3 541 933
kronor. Anvisat anslag har överskridits med 411 933 kronor.
Orsaken till överskridandet är ersättning av överbetongen i hela huset med
ventilerat nivellgolv.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 137
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0045/11
§ 213

Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Korskrogens förskola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 77 818
kronor täcks ur kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2011, § 162 att anvisa 2 355 000
kronor ur kommunens rörelsekapital 2011 för tillbyggnad av Korskrogens
förskola.
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har tillbyggnaden kostat
2 432 818 kronor. Anvisat anslag har överskridits med 77 818 kronor. Orsaken till
överskridandet beror på utökade markarbeten.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 138
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0248/08
§ 214

Gång- och cykelväg längs Hybovägen. slutredovisning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Uppdraget anses som slutfört och avslutas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 7 augusti 2008 § 188 dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översiktlig studie av en GC-väg längs med
Hybovägen för hela avsnittet Smedgatan- Torsvägen samt att påbörja detaljplaneringen av den första etappen Smedgatan- Rattgatan. Sträckan har studerats
och även planlagts till stor del. Studien indelades i fyra etapper.
Etapp 1: Smedgatan- Rattgan, har genomförts.
Etapp 2: Rattgatan- Plåtslagargatan, har detaljplanerats.
Etapp 3: Plåtslagargatan- Godtemplarvägen, har detaljplanerats.
Etapp 4: Godtemplarvägen- Torsvägen, har utretts i samråd med gata- och
parkenheten. Att anlägga GC- väg längs sträckan bedöms omotiverat då
det finns alternativa färdvägar från bostadsområdena i Kläppa.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 131
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 maj 2013
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2008, § 188

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0058/13
§ 215

Ljusdals IF:s begäran om att förändra taxorna för hyror av kommunala
anläggningar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda förhållandet mellan
driftbidraget till föreningsägda idrott- och sportanläggningar och de taxor som
idag föreligger på våra kommunala anläggningar.
2. En remiss ska genomföras bland samtliga idrottsföreningar där behov,
synpunkter och ekonomiska aspekter gällande anläggningarna tas upp.
3. Utredningen ska presenteras inför arbetet med budget 2015.
4.

Beslut om Ljusdals IF:s begäran avvaktas tills utredningen är klar.

Sammanfattning

Ljusdals IF vill att kommunen ser över och förändrar taxorna för hyror av
sporthallar, gräs- och grusplaner eftersom det är en stor kostnad för föreningen.
Deras förslag är:
Ta bort kostnaderna för plan och hallhyror eller sänka dem till en lägre fast
årskostnad. Eventuella hyreskostnader delas upp i månadsavgifter.
Föreningen bedriver idag en stor ungdomsverksamhet som betalas via
medlemsavgifter och deltagaravgifter. Det förekommer att avgifter inte kommer
föreningen tillgodo på grund av att medlemmarna inte har betalningsförmåga, en
orsak till detta är att familjer med många barn ofta med invandrarbakgrund deltar i
föreningens verksamhet. Att öka avgifter eller att avstänga familjer på grund av
bristande betalning anser föreningen inte vara en framkomlig väg utan medför att
de inte kan delta i föreningens verksamhet.
Ska kommunen ta bort kostnaderna för plan- och hallhyror eller sänka dem måste
det även gälla för de andra föreningarna i kommunen. Dessutom måste man också
kompensera de föreningar som icke har sin verksamhet på kommunala
anläggningar utan äger/driver dem själva. Enbart plan- och hallhyrorna som tas ut
av föreningslivet handlar om cirka: 900 000 kronor per år.
Skulle politiken välja alternativet att införa nolltaxa för föreningslivet måste
Fritidsenhetens budget ökas med motsvarande summa för att nuvarande
verksamhet ska kunna drivas på samma nivå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0058/13
§ 215 forts.

Ljusdals IF:s begäran om att förändra taxorna för hyror av kommunala
anläggningar
Driftbidraget till föreningar med egna anläggningar täcker bara en bråkdel av de
verkliga kostnader man har för att driva sina egna anläggningar. Man får också
bekosta alla sina nyinvesteringar och vaktmästarkostnader, vilket inte drabbar de
föreningar som bedriver sin verksamhet på kommunala anläggningar. Väljer
politiken att införa nolltaxa måste man även i rättvisans namn höja driftbidragen
till föreningar med egna anläggningar. Alternativet att sänka kostnaden till en
lägre hyra medför också att fritidsenheten måste kompenseras för intäktsbortfall.
Gör man en analys och tittar på våra närliggande kommuner så ligger våra taxor
något lägre än andra Hälsingekommuner. Ingen av dessa kommuner har nolltaxa.
Att dela upp kostnaderna i månadsavgift eller en fast årskostnad är fullt möjligt att
genomföra, men att hitta rätt nivå på den i förhållande till driftbidraget till
föreningar med egna anläggningar bör utredas.
Detta är en tidskrävande utredning och bör därför läggas på utredarenheten som
har kompetens och erfarenhet av utredningsarbete.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 136
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 maj 2013
Skrivelse från Ljusdals IF, 5 februari 2013
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. En
remiss ska genomföras bland samtliga idrottsföreningar där behov, synpunkter
och ekonomiska aspekter gällande anläggningarnas tas upp.
Roland Bäckman (S): Utredarenheten byts ut mot samhällsutvecklingsförvaltningen. Utredningen ska presenteras inför arbetet med budget 2015.
Marie-Louise Hellström (M): Anläggningar byts ut mot Idrotts- och
sportanläggningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

39

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

KS 0058/13
§ 215 forts.

Ljusdals IF:s begäran om att förändra taxorna för hyror av kommunala
anläggningar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget att
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda förhållandet mellan
driftsbidraget till föreningsägda idrotts- och sportanläggningar och de taxor som
idag föreligger på våra kommunala anläggningar. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget att utredningen
ska presenteras inför arbetet med budget 2015. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att avvakta
beslut om Ljusdals IF:s begäran tills utredningen är klar. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Ingalill
Fahlströms yrkande om att en remiss ska genomföras bland samtliga
idrottsföreningar där behov, synpunkter och ekonomiska aspekter gällande
anläggningarna tas upp. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Balanslista suf

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

§ 216

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 61-93.
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

§ 217

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•
•

Energikoncernen 6 maj 2013
Inlandskommunerna ekonomisk förening 8 maj 2013
AB Ljusdalshem, bolagsstämma 28 maj 2013
AB Ljusdals Servicehusbolag, bolagsstämma 28 maj 2013
AB Ljusdalshem, 28 maj 2013
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening, konstituerande möte
årsmöte och styrelsemöte 12 april 2013
• Hälsingerådet 22 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

§ 218

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 50; Utvärdering av förvaltningsorganisationen inom utbildningsförvaltningen. KS 0241/13

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

43

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-08-08
Diarienummer

§ 219

Övrig fråga
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att informera förvaltningarna om synpunkterna.

Ingalill Fahlström (MP) vill att tjänsteskrivelserna till kommunstyrelsen ska
innehålla bättre och tydligare konsekvensanalyser och gärna alternativa
beslutsförslag i större frågor.
Beslutsexpediering
Kommunchefen för verkställande
Balanslista ks

Justerare

Utdragsbestyrkande

44

