PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12

Plats och tid

Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 15:50

Beslutande:

Roland Bäckman (S) ordf
Annelie Wallberg (S)
Kristina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Stig Andersson (V) tjg ers § 347-350 istf Kenneth Forssell (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Ingrid Olsson (C) tjg ers § 347-350 istf Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Karin Jansson (MP) tjg ers istf Ingalill Fahlström (MP)
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Hans Olov Wernersson (SRD) ej tjg ers § 347
Ordf Örjan Fridner (S) och Vd Lars Wennerholm, § 347
Plan- och byggchef Anders Berg, § 349
UN ordförande Malin Ängerå § 350
Företagare Fredrik Fransson § 351
Verksamhetschef Ingrid Haräng och
enhetschef Ann-Katrin Samuelsson, § 352
Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman, § 353
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Torsten Hellström (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-12-16

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande

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

Roland Bäckman
Justerande

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

Torsten Hellström

Paragrafer

347-355

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-12-12

Datum för anslags upprättande

2013-12-17

Datum för anslags nedtagande

2014-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0571/11
§ 347

Ljusdal Energis skrivelse gällande huvudmannaskap för Samkraft AB
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning
Ordförande i Ljusdal Energikoncernen Örjan Fridner (S) och Vd Lars Wennerholm
informerar om Samkraft och bolagets ansträngda ekonomi.
Styrelsen har beslutat att gå ut med en nyemission av aktier. Kommunstyrelsen får
information om tre vidare alternativ:
1. Inte satsa mer pengar i denna nya emission.
2. Satsa nya pengar i ny emission
3. Delvis satsa nya pengar i ny emission
Alla tre alternativen innebär att satsade pengar, ca 5,3 miljoner kronor är förlorade.
Kommunen är också bunden av sin borgen på ca 8 miljoner kronor till år 2015.
Vd har fått uppdrag av styrelsen att utreda om juridiska felaktigheter finns.
Senast 16 december 2013 måste beslut tas om emissionen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 348

Information om nätverk för Folkhälsa i Regionen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) informerar om nätverk om Folkhälsa i Region Gävleborg.
Yvonne Oscarsson är kommunens representant i nätverket.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 349

Information om princip/policy vid framtagande av detaljplan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Plan- och byggchef Anders Berg informerar om de principer/policy som gäller vid
framtagande av detaljplaner i kommunen samt den betalningsmodell som finns.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0086/13
§ 350

Åtgärdsplan och handlingsplan för utbildningsnämnden, uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
En handlingsplan, med syfte att utveckla samarbetsklimatet mellan politiker och tjänstemän,
antogs av utbildningsnämnden 23 maj 2012.
En åtgärdsplan, som bygger på frågeställningar från kommunstyrelsen om att säkerställa
arbetsmiljön för tjänstemän och hur förhållandena mellan politiker och tjänstemän regleras,
antogs av utbildningnämnden 20 februari i år. Detta med anledning av att kommunstyrelsen
upplevde brister i utbildningsnämndens ledning och styrning.
I åtgärdsplanen står att nämndens handlingsplan kontinuerligt ska följas upp.
Nämnden gör en ny uppföljning av handlingsplanen idag.
Kommunstyrelsen beslutade 30 maj i år att en återkoppling från utbildningsnämnden
ska ske i slutet av 2013.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) och vice ordförande Torsten
Hellström (M) informerar. Utbildningsnämnden har uppmanat presidiet att framföra
till kommunstyrelsen att nämndens bestämda uppfattning är att det fungerar
tillfredsställande i relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän vid föredragning
exempelvis, varför en fortsatt rapportering direkt till kommunstyrelsen bör bedömas
som överflödig.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 351

Information om Järvsö Bergscykel Park
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Fredrik Fransson, en av ägarna till Järvsö Bergscykelpark, informerar om
företaget och dess verksamhet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 352

Information om bemanningsenheten
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Verksamhetschef Ingrid Sundström och enhetschef Ann-Katrin Samuelsson
informerar om bemanningsenhetens verksamhet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 353

Information om Stenegård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg och verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman
informerar om Stenegård och dess verksamhet.
Information ges också om ny principmodell för drift av Stenegård.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0001/13
§ 354

Verkställighet av beslut- balanslista
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Det har under senare tid inte funnits någon tillfredsställande rutin för
återrapportering till kommunstyrelsen gällande uppföljning av beslut.
Denna brist har diskuterats i kommunstyrelsens presidium och
kommunstyrelsens administration.
Ett försök har inletts under hösten 2013 att till varje att till varje
informationssammanträde med kommunstyrelsen delge ledamöterna
”balanslistor” som redovisar ärenden där besluten inte är verkställda. Listorna
innehåller ärenden från 2012 och 2013. Ärendena finns kvar på listorna till
dess att ansvarig handläggare anmält till diariet att ärendet kan avslutas.
Redovisningen är uppdelad i tre listor; en lista över ärenden där
kommunledningskontoret är ansvarigt för verkställigheten, en lista där
samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för verkställigheten och en
fullmäktigelista.
Av listorna framgår tyvärr inte orsakerna till att ärendena inte är slutförda.
Kommunledningskontorets förslag är därför att kommunstyrelsens ledamöter,
innan respektive informationssammanträde, anmäler till sekreteraren vilka
ärenden man vill ha aktuell status på.
Denna rutin är under bearbetning och kommunledningskontoret tar gärna emot
synpunkter på hur den kan förbättras.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0494/13
§ 355

Detaljplan för Mo 3:30 m fl i Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun,
Gävleborgs län
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet till Hudiksvalls kommun gällande detaljplan för Mo 3:30 med flera
godkänns.

Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har översänt förslag till detaljplan för Mo 3:30 i Medskog
för samråd. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för att handel, med
undantag av livsmedel, ska kunna bedrivas i området norr om riksväg 84
tillsammans med de redan tillåtna ändamålen för kontor, industri och
verksamheter för trafikantservice.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår följande yttrande:
”Ljusdals kommun har tidigare yttrat sig över handel i området i samband med
remissen för Hudiksvalls handelsstrategi 2012-2020 i oktober 2013 och har
samma synpunkter nu. Kommunen förordade då alternativ B gällande
externhandelslägen. Alternativ B innebär att Hudiksvalls kommun samlar och
utvecklar externhandeln i de två befintliga halvexterna lägena i Furulunds och
Sannaområdet och att inget ytterligare handelsläge anses aktuellt. Detta mot
bakgrund av att handel i Medskog (enligt alternativ A och nuvarande förslag till
detaljplan) inte bedöms svara mot ambitionerna gällande långsiktigt hållbar
utveckling. Externhandelsområde i Medskog bedöms innebära ett förstärkt
bilberoende, längre resor samt bidra till ökade inköp från Ljusdalsområdet med
konkurrens från befintliga och nya etableringar gällande sällanköpshandel inom
Ljusdals centralort (ej dagligvaruhandel då det ej föreslås få bedrivas inom
planområdet)”.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 259
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 november 2013
Förslag till yttrande 19 november 2013
Detaljplan för Mo 3:30 med flera i Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun, Gävleborg
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2013-12-12
Diarienummer

KS 0494/13
§ 355 forts.

Detaljplan för Mo 3:30 m fl i Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun,
Gävleborgs län
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Hudiksvalls kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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