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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0432/13
§ 297

Kommunens skattesats 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Skattesatsen för år 2014 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 öre per
skattekrona.

Sammanfattning
Ekonomichefens föreslag är att kommunens skattesats oförändrat ska vara 22:36
öre per skattekrona, vilket innebär 22,36 procent av den beskattningsbara
inkomsten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 143
Förslag till beslut gällande kommunens skattesats 2014
Yrkanden
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S), Leif Persson (S), Harald
Noréus (FP), Lars Björkbom (KD) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0284/13
§ 298

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 20102012
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv fastställs.

2.

37 miljoner kronor avsätts i resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att Ljusdals kommun ska införa en
resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna skatteintäkter över tiden samt att lokala
riktlinjer för hanteringen av RUR ska tas fram.
Bakgrunden till RUR är effekterna av Finanskrisen 2008 där skatteunderlaget kraftigt
försämrades under innevarande år, vilket medförde ett behov av snabba åtgärder för att klara
balanskravet.
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda år för att senare kunna nyttja
denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. I kommunallagens 8 kap § 3d anges att
”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel”. I propositionens exempel kan man använda den genomsnittliga
skatteunderlagsutvecklingen de senaste tio åren som riktvärde.
Enligt lagstiftningen måste kommunen ta fram lokala riktlinjer för hur man ska använda RUR.
Under år 2013 finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med 2010.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger:
•
•

en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning eller
två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning om en kommun har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0284/13
§ 298 forts.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 20102012
Underlag för resultatutjämningsreserv 2010-2012
Baserat på boksluten för åren 2010 – 2012 kan sammantagen avsättningsmöjlighet till en
resultatutjämningsreserv beräknas enligt följande:
Beräknat maxutrymme för avsättning till resultatutjämningsfond 2013
Mkr
Årets resultat
Just. Reavinster
Avgår 1 % av skatt och statsbidrag
Avgår 2 % av skatt och statsbidrag
Möjlig avsättning RUR

2010
34,7
-0,2
-9,7

Skatter och statsbidrag
Därav 1 %
Därav 2 %

969,7
9,7

24,8

2011
29,4
-1,1

2012
24,1
-0,7

-19,6
8,7

-19,7
3,7

978,7

985,8

19,6

19,7

S:a
88,2
-9,7
-39,3
37,2

År 2010 har Ljusdals kommun ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen men för
åren 2011 och 2012 ett negativt eget kapital. Påpekas bör att tidigare års ackumulerade
överskott i praktiken använts för att amortera låneskulden och att ett framtida användande av
RUR för att täcka underskott kan medföra att nya medel måste lånas upp.
Allmänna utskottet föreslår 8 oktober 2013, § 142 att riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv fastställs. 37 miljoner kronor avsätts i resultatutjämningsreserv för
åren 2010-2012.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 142
Förslag till beslut gällande riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013
Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2013, § 128
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S), Lars Björkbom
(KD) och Harald Noréus (FP): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0415/13
§ 299

Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av
kapital för Ljusdal Energikoncernen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

2.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

3.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

4.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 190 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Sammanfattning
I styrelsebeslut den 27 augusti 2013 har styrelsen i Ljusdal Energikoncern beslutat om behov
av utökningar av befintliga borgensramar för några av företagen. Nu gällande borgensram är
sammanlagt 601 miljoner kronor för koncernen. Styrelsen önskar utöka denna med 20
miljoner kronor till 621 miljoner kronor.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0415/13
§ 299 forts.

Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av
kapital för Ljusdal Energikoncernen
Utökningarna gäller 10 miljoner kronor för Ljusdal Energiföretag till 96 miljoner kronor samt
för Ljusdal Renhållning med 10 miljoner kronor till 35 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 141
Förslag till beslut 2 oktober 2013
Ansökan om kommunal borgen 19 september 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 40 (nu gällande borgensramar)
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Jäv
Annelie Wallberg (S), Stig Andersson (V) och Hans-Olov Wernersson (SRD)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0001/13
§ 300

Rapport nettokostnader jmf med standardkostnad förskola och
skolbarnomsorg, för kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2.

Kommunstyrelsen vill ha en återkoppling från utbildningsnämnden under
våren 2014.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, i samband med beslut om
budgetramar för 2013 för nämnderna, att uppdra till utbildningsnämnden att
genomlysa sin verksamhet med avseende på avvikelser i förhållande till
standardkostnader.
Ekonomichef Nicklas Bremefors har utrett frågan och lämnat en ny rapport. Av
rapporten framgår följande:
Ljusdals förskola och skolbarnomsorg är 30 miljoner kronor dyrare än
standardkostnad. Om kommunen jämför med liknande kommuner (liknande
kommuner är kommuner med liknande struktur hämtat ur kommun- och
landstingsdatabasen Kolada) så är även de dyrare än standardkostnad. Det är
därmed inte säkert att målet ska vara att hamna på standardkostnad. Det finns
också nationell kritik mot just standardkostnaden gällande förskola och
skolbarnomsorg att den gynnar kranskommuner till större städer och missgynnar
landsbygd. Standardkostnaden ligger till grund för kostnadsutjämningen och
därmed delar av kommunernas statsbidrag. Skillnaden är att Ljusdal är mycket
dyrare än liknande kommuner och att kostnaden ökar. Ljusdal har 20 miljoner
kronor högre nettokostnad än liknande kommuner.
Fördelningen av kostnadsskillnaden jämfört med liknande kommuner 2012 på
verksamhetsområden är:
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Totalt

7 042 000 kr
5 891 000 kr
6 369 000 kr
19 302 000 kr

Förskolan har högre kostnader och ökande kostnader. Den förklaring som hittas
handlar om högre personaltäthet i den kommunala förskolan, vilket också ger
ökade bidrag till förskolor i egen regi där hela 30 % av kommunens 1-5 åringar
går och som har en betydligt lägre personaltäthet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0001/13
§ 300 forts.

Rapport nettokostnader jmf med standardkostnad förskola och
skolbarnomsorg, för kännedom
Inom pedagogisk omsorg har antalet barn och antalet anställda minskat men
kostnaderna har inte minskat i samma omfattning. Detta bör analyseras vidare
och frågan är i vilken omfattning pedagogisk omsorg i sin nuvarande form skall
bedrivas. De borde få plats inom ordinarie förskola där man då kan sänka
personaltätheten. Observera också avvikelsen på 5,9 miljoner kronor jämfört med
liknande kommuner på en verksamhet som 2012 omfattade 80 barn. 2013
finns 69 barn inskriva i pedagogisk omsorg.
Fritidshemmen är svårare att analysera då både personal och lokaler samnyttjas
med grundskolan. En del av de höga kostnaderna kan säkert förklaras med att
grundskolan borde ta större kostnader. Även här har kommunen en högre
personaltäthet än liknande kommuner och framförallt än de som drivs i enskild
regi.
Beslutsunderlag
Rapport daterad 21 augusti 2013
Yrkanden
Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M) och Karin Jansson
(MP): Kommunstyrelsen vill ha en återkoppling från utbildningsnämnden under
våren 2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0016/13
§ 301

Resultatprognos 2013 per september
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Prognosen per september 2013 visar på ett positivt resultat med 6,8 miljoner
kronor.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0001/13
§ 302

Information om ON/OFF veckor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Bibliotekschef Lotta Trosell Svender informerar om de så kallade ON/OFFveckor som ska genomföras veckorna 46 och 47.
Sedan samhällsutvecklingsförvaltningen bildades 1 januari 2011 har
enhetscheferna för fritidsgårdar, Kultur, Bibliotek och Folkhälsobrå träffats
regelbundet och diskuterat hur man kan samverka och visa upp kommunens
arenor för medborgarna.
Syfte
Första syftet med dessa veckor är att personal från enheterna i respektive
kommundel ska träffas och under dessa ON/OFF-veckor ordna aktiviteter
tillsammans på detta tema, detta för att vi ska lära känna varandra och våra
verksamheter.
Det andra syftet är att visa/marknadsföra våra arenor Bibliotek och fritidsgårdar
Mål
- Fritidsgårdspersonal och bibliotekspersonal träffas med ansvariga för de fyra
verksamheterna i varje kommundel (5 träffar)
- Minst en aktivitet på fritidsgården och biblioteket per vecka under v.46-v.47
- Varje kommundel sätter upp mål för hur många medborgare/besökare de ska ha
under veckorna som sedan räknas

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0089/13
§ 303

Förslag om att vid anställning begära utdrag ur belastningsregistret
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Inga förändringar gällande vilka grupper som ombeds visa utdrag ur
belastningsregistret genomförs. De verksamheter som lyder under lagkrav för
uppvisande av utdrag fortsätter att begära in dessa.

2.

Rutiner tas fram av respektive verksamhet där lagkrav på registerkontroll
finns.

3.

Resultatet av regeringens utredning kring registerutdrag bevakas.

Sammanfattning
Lagreglerad registerkontroll finns idag vad gäller anställning av personal inom
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskolan och
samskolan samt verksamhet som avses i Skollagens 25 kapitel. En arbetsgivare
kan dock besluta om att begära registerutdrag inför alla anställningar. Ett viktigt
ställningstagande inför att välja detta alternativ är att klargöra vilka registerutdrag
man kan begära och syftet med dessa.
En viktig avvägning är att ta ställning till gränsdragningen mellan arbetsgivarens
berättigade behov att kontrollera och den arbetssökandes behov av skydd av den
personliga integriteten.
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen som anställande myndighet
tydliggör lagkrav gällande utdrag ur belastningsregistret, samt att
kommunstyrelsen tar fram rutiner som gäller vid alla anställningar av personal
som arbetar inom verksamheter för barn.
Skollagens 2 kap 31-33 §§ reglerar registerkontroll av personal inom förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskolan och
sameskolan samt inom annan verksamhet som avses i 25 kap. Utdraget ska vara
högst ett år gammalt. Förutom skolans område, enligt ovan, finns idag även
lagkrav enligt lagen om registerkontroll av personal (2010:479) att före
anställning begära utdrag ur belastningsregistret inom verksamhet som avser
utförande av vissa insatser åt barn med funktionshinder samt inom HVBverksamhet som riktar sig till barn. Kommunens möjlighet att med lagstöd begära
utdrag ur belastningsregistret begränsas till ovanstående verksamheter.
Det alternativa förhållningssätt som kommunen vid anställning kan tillämpa är att
vid alla anställningar konsekvent begära utdrag ur belastningsregistret. Det krävs

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0089/13
§ 303 forts.

Förslag om att vid anställning begära utdrag ur
belastningsregistret
då att detta görs konsekvent då begäran om utdrag måste gälla alla för att inte
riskera att betraktas diskriminerande.
Möjligheten att hos Polisen begära utdrag ur belastningsregistret begränsas inte
till utdrag enligt ovanstående alternativ utan skulle även kunna gälla andra typer
av utdrag ur registret. Om detta alternativ väljs bör vi som arbetsgivare i förväg
tydliggöra vilka registerutdrag man kan begära, då avsikten med begäran om
utdraget måste vara tydligt.
Arbetsgivaren har ett viktigt ställningstagande att göra gällande hur informationen
i utdragen i detta fall ska hanteras. Ska en tidsgräns för ”preskription” av brott
finnas i anställningshänseende? Kan man vid någon tidpunkt betrakta att en
händelse saknar relevans, eller har den relevans oavsett när den inträffat?
Regeringen har tillsatt en utredare som ska kartlägga vilka skäl som gör att
arbetsgivare väljer att begära utdrag ur belastningsregistret. Undersökningen
gäller bara registerkontroller som inte är lagreglerade. Utredaren har uppdraget att
ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att uppnå balans mellan
arbetsgivarens berättigade behov att kontrollera och den arbetssökandes behov av
skydd av den personliga integriteten. Regeringens förslag kommer presenteras
senast i april 2014.
Beslutsunderlag
Personalutskottet protokoll 8 oktober 2013, § 139
Förslag till beslut gällande utdrag ur belastningsregistret 1 oktober 2013
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 36 samt bilagor
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Annelie Wallberg (S), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson
(V), Marie-Louise Hellström (M), Lars Björkbom (KD) och Roland Bäckman (S):
Bifall till personalutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Omsorgsnämnden, Personalenheten för bevakning av regeringens utredning
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0271/13
§ 304

Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott. Delegering från
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott antas med följande
revidering:
Vid rekrytering av kommunchef och förvaltningschefer föreslår
personalutskottet kommunstyrelsen kandidat/kandidater.

2.

Till personalutskottet delegeras följande ärenden:

•
•
•

Sluter huvudöverenskommelser med centrala fackförbund
Tolkar och tillämpar villkor och reglementen för förtroendevalda
Beslutar om stridsåtgärder

3.

Kommunstyrelsen ska i framtiden ha en diskussion om vilka spelregler som
gäller vid en konflikt.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013, § 159 att allmänna utskottet också
ska vara personalutskott.
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram reglemente för personalutskottet.
Förslag till delegering från kommunstyrelsen till utskottet lämnas också.
Det beslut kommunstyrelsen tar gällande delegering kommer att föras in i
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 8 oktober 2013, § 137
Förslag till beslut gällande reglemente för kommunstyrelsens personalutskott.
Delegering från kommunstyrelsen, 2 oktober 2013
Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott i Ljusdals kommun, 2 oktober
2013
Kommunstyrelsen protokoll 30 maj 2013, § 159

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0271/13
§ 304 forts.

Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott. Delegering från
kommunstyrelsen
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till personalutskottets förslag.
Lars Molin (M) och Karin Jansson (MP): Vid rekrytering av kommunchef och
förvaltningschefer föreslår personalutskottet kommunstyrelsen kandidat/
kandidater.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till personalutskottets
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
Författningssamlingen efter revidering
KS delegeringsordning
Personalchefen fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0412/13
§ 305

Cirkulär 13:46, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund antas som
lokalt kollektivavtal.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse med Brandmännens Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetarförbundet om Bestämmelser för Räddningstjänstpersonal i
beredskap – RiB. Avtalet gäller för perioden 1 april 2013 till 31 mars 2014.
Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i
beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 12.
Överenskommelsen innebär att ersättningsbeloppen i avtalet har justerats i nivå
med den Huvudöverenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting samt
Pacta träffat med Svenska Kommunalarbetarförbundet, HÖK 13. Ersättning för
beredskapstjänst höjs med 98 kronor per vecka, akuta insatser med 6 kronor för
den första timmen och 3 kronor för följande timme. Övriga ersättningar har
räknats upp mellan 2 till 2,5 procent.
Avtalet innehåller inga förändringar i villkorens omfattning eller utformning.
Avtalsperioden är endast ett år då parterna avser att under 2013 slutföra det
arbete som inleddes 2012 med att se över avtalets struktur och innehåll. Syftet
med det partsgemensamma arbetet är att nå fram till en ny avtalskonstruktion
som kan träda i kraft 2014.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta med
anledning av träffad överenskommelse, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund
samt Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning från och med den 1
april 2013 att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund
som lokalt kollektivavtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0412/13
§ 305 forts.

Cirkulär 13:46, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 8 oktober 2013, § 140
Cirkulär 13:46 från Sveriges Kommuner och Landsting
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till personalutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Personalchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0397/13
§ 306

Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS andra kvartalet 2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För andra kvartalet 2013 finns fyra ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär
att det är fyra personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet vid
ansökan om vård- och omsorgsboende.
Två ärenden har vid detta rapporteringstillfälle blivit verkställda.
Det första ärendet hade en väntetid på fyra månader och 23 dagar. Anledningen är
att personen ifråga tackade nej till det första erbjudandet (som skedde inom
tremånadersgränsen). Personen blev därefter erbjuden en ny lägenhet och tackade
ja till denna.
Det andra ärendet som är verkställt fick vänta i tre månader och tio dagar.
Anledning var att det inte fanns lämpligt boende ledigt tidigare.
I det tredje ärendet som inte är verkställt ännu tackade personen nej till erbjuden
lägenhet inom tremånadersgränsen. Istället använder personen ifråga lägenheten
vid växelvård och är på växelvård i tre veckor och i ordinärt boende en vecka.
Det fjärde ärendet som inte är verkställt har väntat i nio månader. Anledningen till
att beslutet inte är verkställt är att personen ifråga tackat nej till erbjuden lägenhet
vid fyra tillfällen. Här kommer en uppföljning att göras med den sökande och god
man i slutet av augusti.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 147
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 166
Omsorgsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013
Rapportering av ej verkställda beslut 12 augusti 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0088/13
§ 307

Redovisning av försörjningsstöd per juni och juli 2013, för kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under juni och juli
2013. Till en del beror det på att återsökningen av pengar från staten vad gäller
arbetsmarknadsinsatser släpar efter.
Vid en jämförelse av perioden januari- juli ligger individ- och familjeomsorgen
650 000 kronor bättre till än år 2012. Om återsökningen av pengar inte släpat efter
så skulle detta resultat varit betydligt bättre.
Antalet arbetslösa har stigit under sommaren. För juli var siffran 55 procent vilket
är 4 procentenheter högre än i maj. Denna tendens har förvaltningen även sett
tidigare år. En förklaring kan vara att en del av de som gått ut gymnasiet inte fått
sysselsättning.
Sjukskrivna med intyg ingen ersättning ligger för juli på 12 procent. Den här
gruppen har legat på en hög nivå under hela året, mellan 11 och 14 procent.
Ej SFI-klara ligger i juli på en rekordlåg nivå. Från att ha legat på i snitt 4 procent
tidigare under året var det i juli endast 1 procent som fick försörjningsstöd av
denna anledning. Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har minskat under
sommaren. För perioden januari till juli så är det 21 hushåll färre som fått
försörjningsstöd jämfört med föregående år.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd har ökat kraftigt under sommarmånaderna, från 307 i maj till 354 i juli. Det är en ökning med 13 procent.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 146
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 155
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 2 augusti 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0172/13
§ 308

Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Helena Brink och Björn Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver de:
”Vi närmar oss allt mera en politisk härdsmälta i Ljusdals kommun. Den styrande
minoriteten S och V (samt SRD) saknar politik för att föra kommunen framåt.
Majoriteten brakade samman för ett år sedan och därefter har krampaktiga försök
gjorts att få ihop den, utan att lyckas.
Det politiska arbetet färgas alltför mycket av maktkamp, kränkningar, personrelaterade konflikter och oförmåga att föra ett vettigt politisk samtal. Det räcker
med att följa rapporteringen i lokal, regional och rikstäckande media för att
konstatera att situationen är ohållbar. Allt detta sammantaget är direkt förödande
både för det politiska arbetet och för befolkningens förtroendet för demokrati som
beslutssystem.
Chefer på viktiga ledande poster saknas idag, (kommunchef, skolchef med flera).
Utan styrning och med otydliga direktiv från politiken så blir den kommunala
förvaltningen lealös. Då det dessutom saknas tjänstemän som kan utföra och
verkställa de fåtaliga beslut som fattas, drabbas verksamheterna mycket hårt.
Inom skolans område har vi till exempel noterat att personal, föräldrar och elever
känner stor oro för undervisningen i den politiska situation som råder.
Centerpartiet menar att nu måste något göras. Situationen är ytterst allvarlig för
Ljusdals kommun. Vi menar att det är dags för kommunfullmäktige att upplösa
alla styrelser och nämnder och att samtidigt välja nya ledamöter i syfte att skapa
en fungerande majoritet.
Om inget görs fortsätter den politiska härdsmältan mandatperioden ut och de stora
förlorarna i allt detta är förstås Ljusdals kommuninvånare, ung som gammal.
Dessutom finns risk för att situationen smittar av sig på nästa mandatperiod
genom att personmotsättningar förstärks och omöjliggör framtida samarbete.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0172/13
§ 308 forts.

Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun. Svar
Centerpartiet anser att nu måste de största partierna (S och M) ta sitt ansvar och
lägga de personliga motsättningarna bakom sig innan det blir för sent att ta itu
med den destruktiva politiska situation som framkallats av ren oförmåga att
samarbeta på ett normalt och rimligt sätt ”.
Motionärerna yrkar:
•

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga alla ledamöter i styrelser och
nämnder i Ljusdals kommun omgående, så att nya politiska konstellationer
kan besätta posterna i den politiska organisationen i syfte att skapa en
fungerande kommunledning mandatperioden ut.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 76 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att ärende om att återkalla en nämnd eller
styrelsen ska väckas i kommunfullmäktige antingen genom en motion eller av
kommunstyrelsen. Den första förutsättningen som måste vara uppfylld för att en
nämnd ska återkallas är att en ny majoritet formerats i kommunfullmäktige, alltså
en ny majoritet av partier som bestämt sig för fast samarbete under resten av
mandatperioden. För att detta ska kunna konstateras måste något slags dokument
presenteras i fullmäktige som gruppledarna för den nya konstellationen skrivit
under.
För att en eller flera nämnder ska kunna återkallas så krävs också att den nya
fullmäktigemajoriteten inte har egen majoritet i en eller flera nämnder. Varje
nämnd ska granskas för sig. I den eller de nämnder där den nya fullmäktigemajoriteten inte har egen majoritet kan fullmäktige fatta beslut om att återkalla
den/de nämnderna.
Eftersom det i nuläget inte presenterats någon ny majoritet i Ljusdals kommun så
kan inga nämnder återkallas.
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska avslås och skriver i sitt
övervägande att kommunfullmäktige bara kan upplösa styrelser och nämnder om
det presenteras en ny majoritet. En ny majoritet presenteras lämpligast för
kommunfullmäktige genom något slags dokument, underskrivet av den nya
konstellationens gruppledare. Någon ny majoritet har i nuläget inte presenterats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0172/13
§ 308 forts.

Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun. Svar
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 145
Förslag till beslut 27 september 2013
Yttrande från kommunchefen 5 augusti 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 76
Motion gällande ny parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 18 mars 2013
Yrkanden
Lars Molin (M), Karin Jansson (MP) och Lars Björkbom (KD): Bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0117/13
§ 309

Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för
framtiden. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimrén (V), Malin Ängerå (S) och Kjell
Nilsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver de:
”Många människor i Sverige berörs av hur vi utvecklar vår kulturpolitik;
skolbarnen, alla som är engagerade i amatörkultur och folkrörelser, publiken på
våra privata och offentliga kulturinstitutioner och naturligtvis de kulturellt
yrkesverksamma.
Kulturen har ett egenvärde. Kultur kan aldrig reduceras till att vara ett
näringspolitiskt verktyg i syfte att öka den svenska bruttonationalprodukten.
Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi tror
på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och
framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark kulturpolitik som
skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många människors
delaktighet. Genom att investera i människovärdet lägger vi grunden för ett
framgångsrikt Ljusdal.
Alla människor är kreativa. Alla är inte konstnärer - men alla har en förmåga till
skapande. Vår skaparkraft är en resurs som samhället bör ta till vara på bästa sätt.
Alla ska kunna komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Det har ett värde
i sig att fördjupa förståelsen av konsten och att utveckla den egna konstnärliga
förmågan. Men kontakten med konsten stimulerar även vår kreativitet på andra
områden i arbets- och samhällslivet.
Vi är övertygade om att ett kulturliv som kommer alla medborgare till del kräver
insatser från samhällets sida.
Kulturpolitik är en viktig demokratisk fråga. Vi anser att alla skall ha möjlighet att
utöva och ta del av kultur i alla dess former och att kultur skall vara en naturlig
del av livet. Det ger människor möjlighet att ta ställning, vara delaktiga i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0117/13
§ 309 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för
framtiden. Svar
samhällslivet och få möjlighet att kunna påverka utvecklingen. Kulturen blir en
mötesplats där människor växer.
Vi tror att ett Kulturhus, ett hus fyllt av kultur, skulle kunna vara en levande arena
för möten och skapande. Ett kulturhus skulle kunna vara en samlingsplats för
olika former med möjlighet till utställningar, olika arrangemang, kurser och
föreställningar med tillgång till arbetsrum för olika konstnärliga uttryck. I ett
kulturhus ges engagerade invånare förutsättningar till vidare utveckling. Där kan
även föreningar, studieförbund och andra aktiva intressegrupper medverka.”
Motionärerna vill utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av
kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett
kulturhus i anslutning till Ljusdals Museums framtida lokaler.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 68 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till
samhällsutvecklingsförvaltningen samt till kommunchefen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen ser
nedan redovisade alternativa möjligheter att utreda förutsättningarna för skapandet
av ett ”kulturhus” i någon av kommunens redan befintliga lokaler.
Alternativ 1
Utreda möjligheter och förutsättningar att vid området kring Slottegymnasiet
skapa en organisatorisk lösning i redan befintliga lokaler, enligt samma
konceptmodell som ”EstradLjusdal” (kommunen i en koordinerande roll/funktion
i samverkan med lokala externa aktörer inom kulturområdet). Utomordentliga
verksamhetslokaler finns redan på området för alla typer av kulturella
verksamheter, såsom exempelvis musik, dans, drama, foto, bildkonst,
konsthantverk, bibliotek/litteratur/skrivande, textildesign och så vidare. Även
faciliteter som café med scen samt reception finns i lokalerna. Dessutom pågår för
närvarande en projektering inför en eventuell ombyggnad/renovering av Aulan, i
syfte att skapa kommunens nya ”kulturscen”. Dessa lokaler nyttjas idag i princip
endast under dagtid/skoltid och står helt outnyttjade under sena eftermiddagar,
helger och under samtliga skollov. Ett effektivare utnyttjande av dessa lokaler och
faciliteter på tider utöver skoltid skulle kunna skapa ett ”kulturcentrum” i Ljusdal

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0117/13
§ 309 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för
framtiden. Svar
av högsta rang med möjligheter till verksamheter inom alla konstformer, samlat
på ett och samma ställe.
Alternativ 2
Inventera det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att utreda om det finns andra
befintliga lokaler som efter anpassning/ombyggnation skulle kunna vara aktuella
för denna typ av samlad verksamhet inom alla konstformer.
Kommunchef Claes Rydberg föreslår i sitt yttrande att kommunledningskontoret
uppdras att tillsätta en grupp bestående av företrädare för såväl kommunen som
aktiva inom kulturlivet för att utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i
någon av kommunens redan befintliga lokaler, alternativt i anslutning till Ljusdals
Museums framtida lokaler.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att förslaget om att utreda
förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i kommunens befintliga
fastighetsbestånd eller i Ljusdals Museums framtida lokaler enligt motionen från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifalles.
Ett kulturhus kan fungera som en mötesplats för skapande och en samlingsplats
för utställningar, arrangemang, kurser och föreställningar.
Kultur i alla dess former ska vara en naturlig del av livet. Med en målsättning om
att allas möjlighet för att kunna påverka samhällsutveckling ska vara en
verklighet, krävs också ett offentligt ansvarstagande för kulturfrågor.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 oktober 2013, § 230 att motionen bifalles
under förutsättning att befintliga lokaler kan användas i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunchefens förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 230
Förslag till beslut 27 september 2013
Yttrande från kommunchefen 2 juli 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 maj 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 68
Motion om att investera i skapande för framtiden 11 mars 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0117/13
§ 309 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för
framtiden. Svar
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Karin Jansson (MP) och Stina
Michelson (S): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne
Oscarssons m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0502/12
§ 310

Revidering av avfallsföreskrifter i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

De reviderade föreskrifterna antas.

Sammanfattning
15 kap. 11 § miljöbalken säger att “för varje kommun skall det finnas en
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller för kommunen och en avfallsplan”.
Avfallsföreskrifter för Ljusdals kommun har reviderats för att bland annat anpassas till ändrade rutiner rörande avfallshanteringen i kommunen samt ändrad
ansvarsfördelning kopplat till den omorganisering som skett sedan föreskrifterna
togs fram.
Avfallshanteringen utvecklas ständigt och detta kräver revidering av
avfallsföreskrifter med jämna mellanrum för att de inte ska bli inaktuella.
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har varit ute på samråd samt funnits
tillgängligt på hemsidan från den 13 till den 24 maj 2013.
Endast ett yttrande inkom från miljöenheten och det har beaktats och tagits in i
föreskrifterna. Det inkomna yttrandet berör benämningen av tillsynsmyndigheten
(§§ 4, 24, 25, 26, 29, 30 och 34) och den benämning som nu är aktuell är
myndighetsnämnden.
Ett slutligt förslag har nu tagits fram och ska antas av kommunfullmäktige för att
det ska kunna börja gälla.
Allmänna utskottet föreslår 10 september 2013, § 127 att de reviderade föreskrifterna antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 10 september 2013, § 127
Försättsblad 6 september 2013
Föreskrifter för avfallshantering 6 september 2013
Jäv
Stig Andersson (V) och Hans-Olov Wernersson (SRD) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0423/13
§ 311

Förslag till ny avfallstaxa
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ny avfallstaxa antas och börjar gälla den 1 januari 2014.

2.

Ljusdals Renhållning AB äger inte rätt att årligen reglera avgifterna i taxan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda denna fråga.

Sammanfattning
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och i
kommunala föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun.
Kommunens renhållningsansvar verkställs av Ljusdal Renhållning AB som
ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall.
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering måste avfallstaxan
justeras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 144
Protokoll 26 september 2013
Förslag till ny avfallstaxa i Ljusdals kommun
Jäv
Stig Andersson (V), Hans-Olov Wernersson (SRD) och Annelie Wallberg (S)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Roland Bäckman (S): Ljusdals Renhållning AB äger inte rätt att årligen reglera
avgifterna i taxan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda denna
fråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0423/13
§ 311 forts.

Förslag till ny avfallstaxa
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 sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0463/13
§ 312

Försäljning av del av Kläppa 27:1 till Bengt Fahlander Åkeri AB
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till köpeavtal och servitutsavtal godkänns.

Sammanfattning
Bengt Fahlander Åkeri AB önskar köpa mark i Kläppa industriområde intill den
mark företaget redan äger.
På den försålda marken finns i dag ett öppet dike i köparens nuvarande tomtgräns,
vilket för dagvatten från området norr om fastigheten ned till dike vid banvallen.
Ytterligare två dagvattenutlopp mynnar i det försålda området vilka saknar
egentligt dike och gjort delar av området vattensjukt.
Köparen åläggs att gräva nya diken i blivande tomtgräns för att samla dagvattenutloppen
och får sedan fylla igen det befintliga diket för att åstadkomma en ändamålsenlig
användning av markytan.
Köparen åtar sig också i servitutsavtal att hålla dikena öppna och funktionsdugliga
för all framtid utan kostnad för rättighetshavaren
Av förslag till köpeavtal framgår att fastigheten säljs för 146 400 kronor. Köparen
ska på grund av ovanstående åtaganden erhålla en nedsättning av köpeskillingen
med 73 200 kronor, att avdras vid faktureringen.
Allmänna utskottet fick information om ärendet 28 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 28 oktober 2013, § 155
Förslag till köpeavtal
Förslag till avtal om servitut
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Förslag till köpeavtal och servitutsavtal avslås.
Helena Brink (C), Leif Persson (S), Harald Noréus (FP), Torsten Hellström (M),
Yvonne Oscarsson (V) och Lars Björkbom (KD): Förslag till köpeavtal och
servitutsavtal godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0463/13
§ 312 forts.

Försäljning av del av Kläppa 27:1 till Bengt Fahlander Åkeri AB
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Helena Brinks m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Bengt Fahlander Åkeri AB
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0254/11
§ 313

Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §.

Sammanfattning
Nordex ansökte i april 2011 om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel
9 i miljöbalken hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Nordex planerar att uppföra och
driva en gruppstation om högst 19 verk. Området är lokaliserat inom området
”Riberget” som är ett av de områden som anses vara lämpliga för
vindkraftsetableringar i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Tornhöjden blir 100
eller 140 meter beroende på vad som anses vara den bästa möjliga tekniken vid
anläggningstillfället. Vindkraftverken är på 2,5 MW vardera och beräknas
tillsammans producera cirka 7-8 GWh per år.
Länsstyrelsen Gävleborg överlämnade i april 2011 ansökningshandlingarna om
tillståndsansökan för vindkraftpark Riberget i Ljusdals kommun för att ge
kommunen möjlighet att lämna synpunkter angående behovet av kompletteringar
till ansökan.
Synpunkterna framfördes till Länsstyrelsen i ett yttrande i maj 2011och
kommunen ska nu lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet. Kommunen ska, om
inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram, nu tillstyrka ansökan eller inte
tillstyrka genom att utnyttja det så kallade kommunala vetot.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår:
1.

Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §.

alternativt
2.

Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap
4 §.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 oktober 2013, § 216 att
kommunfullmäktige tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §.

Diarienummer
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
KS 0254/11

§ 313 forts.

Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 216
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013
Alternativa yttranden till länsstyrelsen 3 oktober 2013
Kartor
Yrkanden
Torsten Hellström (M) och Marie-Louise Hellström (M): Ansökan ska avslås. En
utvärdering ska göras av befintliga vindkraftsetableringar.
Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Karin Jansson (MP),
Lars Björkbom (KD) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Leif Hansens yrkande, Nej-röst för bifall till Leif Hansens
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Leif
Hansens yrkande om återremiss. Se bifogat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD)
Ordföranden ställer Ulf Nymans m fl yrkande mot Torsten Hellströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulf Nyman m fl
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0254/11
§ 313 forts.

Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ulf Nyman m fl yrkande, Nej-röst för Torsten Hellström m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Ulf
Nyman m fl yrkande. Se bifogat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Torsten Hellström (M) och Marie-Louise Hellström (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0011/13
§ 314

Begäran om investeringsbidrag från Boda Bygdegårdsförening
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Boda Bygdegårdsföreningen beviljas 30 450 kronor.

2.

Pengar tas från kontot Investeringar till samlingslokaler.

3.

Ärendet ska vara slutfört senast den 31 december 2013

Sammanfattning
Boda Bygdegårdsförening har i en skrivelse begärt att få investeringsbidrag för att
införskaffa VVS material för en kostnad av 36 097 kronor till en
handikappanpassad toalett. Kommunstyrelsen beslöt vid årets fördelning av
investeringar till samlingslokaler den 7 februari 2013, § 53 att reservera 30 450
kronor till Boda Bygdegårdsförening tills beslut från Boverket erhållits.
Föreningen har nu fått ett besked av Boverket att man inte kommer att få något
bidrag.
I avvaktan på beskedet har föreningen genomfört en nödvändig renovering av
köket till en kostnad av cirka 60 000 kronor. Föreningen vill nu använda de
reserverade pengarna till att införskaffa VVS material till den
handikappanpassade toaletten så att den kan färdigställas.
Eftersom det finns medel reserverade i årets budget till Boda Bygdegårdsförening
föreslår förvaltningen att föreningen beviljas dessa för att göra de begärda
inköpen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 222
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 september 2013
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 53
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Stig Andersson (V), Marie-Louise Hellström (M) och Lars
Björkbom (KD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet
för klargörande av reglerna av investeringsbidrag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0011/13
§ 314 forts.

Begäran om investeringsbidrag från Boda Bygdegårdsförening
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Boda Bygdegårdsförening
Ekonomienheten
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Balanslista suf

Justerare

Utdragsbestyrkande

37

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0065/12
§ 315

Fördjupad översiktsplan för Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Planförslaget gällande fördjupad översiktsplan för Järvsö sänds ut på samråd.

Sammanfattning
Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts
i samband med olika planer för att vidareutveckla orten som ett attraktivt
besökscentrum. Det handlar om att skapa nya attraktiva boendemöjligheter, att
förbereda för en utbyggnad av fritidsanläggningarna, att se över nya behov av
infrastruktur, att värna natur- och kulturmiljön och att synliggöra och ta hänsyn
till olika risker som kan uppstå. Målet med planen är att verka för att komma
närmare de mål och visioner som är angivna i översiktsplanen. Planens
utgångspunkt är översiktsplanens riktlinje för Järvsös roll i tätortstriangeln, att
orten ska utgöra kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planens syfte
är att ange förutsättningar och riktlinjer för efterkommande planering, lovgivning
och andra beslut inom det avgränsade planområdet.
Planområdet inbegriper tätorten Järvsö med omnejd och sträcker sig från Skästra i
norr till Nybo i söder. Från Ljusnans västra strand i öster sträcker sig planområdet
till Åsbodalen i väster.
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den
kunskap och de synpunkter som finns inom området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. Under våren och
sommaren 2013 bedrevs tidiga samrådsmöten/ dialogmöten med boende och
verksamma i Järvsö. Planen bygger delvis på de synpunkter som då inkom.
Planeringsunderlag som är speciellt framtagna för planen är: Ortsanalys för Järvsö
tätort, Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö samt
Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden..
Planförslaget kommer innan utskick för samråd att kompletteras med bilder och
figurer, eventuellt även med mindre väsentliga textbearbetningar.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 213
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2013
Fördjupad översiktsplan med bilagor 8 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

KS 0065/12
§ 315 forts.

Fördjupad översiktsplan för Järvsö
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Karin Jansson (MP) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Balanslista suf

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

§ 316

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling:
1.

Underrättelse från Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen angående
ansökan om tillstånd att anlägga Hennans kraftverk i Väljeåns utlopp ur
Hennansjön inom Ljusdals kommun. KS 0182/13

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

§ 317

Protokoll för kommunstyrelsen kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
• Styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät
AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB 2013-09-26
• Regionstyrelsen 2013-09-20
• Inlandskommunerna ekonomisk förening, föreningsstämma 2013-06-13
• Inlandskommunerna ekonomisk förening, styrelsesammanträde 2013-08-30
• AB Ljusdalshem 2013-09-24

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

§ 318

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 133-150 (KLK) och
107-109 (SUF).
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-10-31
Diarienummer

§ 319

Information till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling:
1.

Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 170 gällande Bakgrund till
gemensam deklaration mellan tre städer/kommuner ”Parisdeklarationen”. KS
0396/13

Justerare

Utdragsbestyrkande

43

