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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§1

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Frågan om utformningen av anställningsavtal ska tas upp i allmänna utskottet.
Kommunstyrelsen ska få en redogörelse för hur många anställningsavtal av den här
typen det finns.

3.

Kommunchefen får i uppdrag att ge förslag på hur kommunstyrelsen ska informeras om
Stenegård.

4.

Kostnadsförhållandet när det gäller AME ska klargöras vid nästa sammanträde.

Utbildningschefens uppsägning
Kommunchefen informerar om att skolchefens sagt upp sin tjänst. Arbetet med att rekrytera
en ny skolchef kommer att starta snarast.
Samtidigt pågår arbetet med att hitta en tillförordnad skolchef tills ny chef har rekryterats.
Frågan om chefernas anställningsavtal diskuteras.
Yrkanden
Bodil Eriksson (FP): kommunstyrelsen får en redogörelse för hur många anställningsavtal det
finns i kommunen som är utformade på samma sätt som skolchefens.
Lars Molin (M): Frågan om utformningen av anställningsavtal ska tas upp i allmänna
utskottet.

Budget 2012
Kommunfullmäktige har beslutat att minska kommunstyrelsens budget för 2012 med två
miljoner kronor och kommunchefen ska träffa samhällsutvecklingsförvaltningen för att
försöka hitta den besparingen.
Det kommer bland annat att handla om att man inte tillsätter vakanta tjänster och ser över
pensionsavgångar.

Forts s 4
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 1 forts

Information från kommunchefen
Stenegård 2011
Kommunchefen redogör för preliminärt resultat för Stenegård sommaren 2011.
Fastighetsenheten hade ett underskott på 192 000 kronor. Parkdelen och gata-park hade också
högre kostnader än beräknat – 68 000 kronor. Totalt gav sommaren 753 800 kronor i intäkter
och 1 815 800 kronor i kostnader, vilket ger ett resultat på -1 062 000. I budget fanns 800 000
kronor vilket ger en budgetavvikelse på -262 000 kronor.
Planeringen för 2012 pågår nu. 1,2 miljoner kronor finns avsatta till driften i budget och
upplägget kommer att bli liknande det som tillämpades under förra sommaren.
Yrkanden
Lars Molin (M): kommunchefen får i uppdrag att ge förslag på hur kommunstyrelsen ska
informeras om Stenegård.
Kenneth Forssell (V): bifall till Lars Molins förslag.
Helena Brink (C): Kostnadsförhållandet när det gäller AME ska klargöras vid nästa
sammanträde.
Bodil Eriksson (FP) påpekar att det är viktigt att kommunen inte snedvrider konkurrensen när
det gäller till exempel restaurangens hyra.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins och Bodil Erikssons
yrkanden gällande anställningsavtal och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer proposition på Lars Molins yrkande gällande information om Stenegård
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande gällande
AME och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Nicklas Bremefors

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0566/11
§2

Beslut om översyn av skyddsområden för vatten och avlopp
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdal Vatten AB får i uppdrag att uppdatera skyddsområdet samt att ta
fram förslag för beslut för vattentäkter som saknar skyddsområden.

2.

Ljusdal Vatten AB ska återkomma till kommunstyrelsen för beslut om
medfinansiering efter upphandling av konsultstöd.

Sammanfattning
Ljusdal Vatten AB vill uppdatera skyddsområden för vatten och avlopp. För detta
behöver de ett uppdrag av kommunen. Skyddsområdena fastställs av kommunen.
Ljusdal Vatten AB vill att kommunen som övergripande ansvarig även finansierar
de externa kostnaderna i form av konsultstöd som är nödvändigt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 149
Kommunledningskontorets skrivelse 22 november 2011
Ljusdal Energis styrelseprotokoll 10 november 2011, § 3c
Ljusdal Vatten AB:s skrivelse 10 oktober 2011
Yrkanden
Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S), Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Leif
Hansen (SRD): bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsexpedierat
Akt
Ljusdal Vatten AB
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0565/11
§3

Beslut om översyn av VA-verksamhetsområden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdal Vatten AB får i uppdrag att utarbeta förslag om justering av gränser
för befintliga verksamhetsområden och uppdelning av VA-tjänsterna.

2.

Ljusdal Vatten AB får i uppdrag att utarbeta förslag om inskränkningar av
verksamhetsområden.

3.

Ljusdal Vatten AB skall återkomma till kommunstyrelsen för finansiering
av utredning om verksamhetsområdet i Järvsö.

Sammanfattning
Ljusdals Vatten AB önskar genomföra en översyn av verksamhetsområden för
allmänna VA-anläggningar.
Ljusdal Vatten AB anser att kommunen ska bekosta den särskilda utredning som
behöver göras av verksamhetsområdet i Järvsö. Utifrån den turistiska
utvecklingen av Öjeberget är det ytterst viktigt att detta utreds och det är också
rimligt att kommunen bekostar denna utredning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 150
Kommunledningskontorets skrivelse 22 november 2011
Ljusdal Energis styrelseprotokoll 10 november 2011, § 3b
Ljusdal Vatten AB:s skrivelse 7 oktober 2011
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Leif Hansen (SRD), Bodil Eriksson (FP), Kristina
Michelson (S), Kenneth Forssell (V), Ingalill Fahlström (MP), Marie-Louise Hellström (M):
bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsexpedierat
Akt
Ljusdal Vatten AB för verkställande
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0571/11
§4

Huvudmannaskap för Samkraft AB
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Enligt scenario 3; Ljusdal Energikoncernen säljer av sin del av ägandet i
Samkraft AB och drar sig ut ur samarbetet. Aktierna säljs genom hembud
eller på öppna marknaden till ett värderat marknadspris.

Sammanfattning
Samkraft AB är ett affärsdrivande företag med verksamheten att bygga, driva och
underhålla anläggningar för vindkraftproduktion samt därmed förenlig
verksamhet. Bolaget bildades 2008 och äger och driver i dagsläget 5
vindkraftproduktionsanläggningar. Ljusdal Energiföretag AB äger 10,7 % av
aktierna i bolaget.
Samkraft AB:s syfte vid bildandet var att samordna Gävleborgregionens intresse
av att få igång vindkraftproduktion i området. Då kostnaderna för administration
och tillstånd för denna verksamhet är både kostsam och komplicerad var detta en
förutsättning för flera av de små ägarna att kunna delta.
Initialt skulle kapitalet som behövs för att bygga dessa anläggningar lånas upp på
marknaden och garanteras genom kommunal borgen för kommunala delägare och
bankgaranti från privata delägare. Detta gick dock inte att genomföra fullt ut då
Kommuninvest i slutändan inte godkände upplägget. Den metod som då valdes
för finansiering var att för varje nytt projekt bilda ett SPV (special purpose
vehicle) som är ett dotterbolag som äger och driver ett antal vindkraftproduktionsanläggningar och som lånar upp till 70 % av investeringskostnaderna på den fria
marknaden. Detta innebär att övrigt kapital måste tillföras som aktieägartillskott
från delägarna i enlighet med ägarandelen.
I den initiala finansieringslösningen skulle kostnaden för det kommunala
borgensåtagandet erläggas av Samkraft AB och därmed var kostnaden får
deltagandet i detta samarbete för Ljusdal Energi endast det egna arbetet.
I dagens upplägg behöver Ljusdal Energi tillskjuta kapital i form av
aktieägartillskott som motsvarar cirka 3 % av investeringskostnaderna (10,7 %
ägarandel av 30% eget kapital) och då affärsplanen för Samkraft AB är på cirka
900 miljoner kronor under en 3-årsperiod motsvarar detta cirka 30 miljoner
kronor.

Forts s 8
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0571/11
§ 4 forts

Huvudmannaskap för Samkraft AB
Detta är kapital som Ljusdal Energi inte förfogar över, varför detta måste lånas
upp och i och med detta behöver Ljusdal Energi AB också en kommunal borgen.
Då verksamheten initialt inte ger någon utdelning, och lånekraven från bankerna
på SPV:erna gör, att det är utdelningsförbud innan en lägre belåningsgrad
uppnåtts, innebär detta upplägg en kostnad som Ljusdal Energi inte kan bära i
dagsläget
Med anledning av detta vill Ljusdal Energi att kommunstyrelsen tar ställning till
följande fyra scenarier för verksamheten:
Scenario 1
Ljusdal Energi koncernen överlåter huvudmannaskapet för Samkraft AB till
Ljusdals kommun och därmed fortsätter detta som en kommunal angelägenhet
utan inblandning av Ljusdal Energikoncernen. Detta skulle då innebära att
kommunen betalar ett överenskommet pris för ägarandelen till Ljusdal
Energikoncernen. Ljusdal Energikoncernen har i dagsläget satsat cirka 7 500 000
kronor i aktiekapital och har tagit övriga kostnader i storleksordningen 500 000
kronor sedan bildandet för omkostnader samt administration.
Scenario 2
Ljusdal Energikoncernen kvarstår som huvudman för Samkraft AB:s ägarandel
och kommunen tillskjuter det kapital som enligt affärsplanen (30 miljoner kronor
under en 3 års period) ska satsas i bolaget. Övriga kostnader tas inom ramen för
Ljusdal Energikoncernen.
Scenario 3
Ljusdal Energikoncernen säljer av sin del av ägandet i Samkraft AB och drar sig
ut ur samarbetet. Aktierna säljs genom hembud eller på öppna marknaden till ett
värderat marknadspris.
Scenario 4
Ljusdal Energi står kvar som ägare med den insats som redan satsats, men deltar
inte i det fortsatta arbetet och inte i finansieringen av den beslutade affärsplanen.
Detta innebär att ägarandelen på sikt urholkas genom att övriga ägare får satsa
mer kapital.
Styrelsen för Ljusdal Energikoncernen förordar scenario l alternativt scenario 2 i
det fall som kommunen anser att det är av intresse att delta i detta samarbete. I det
fall som kommunen anser att det är av ringa intresse att delta i detta samarbete
förordar styrelsen scenario 3. Scenario 4 är en sämre lösning som styrelsen ser
som en nödlösning.
Forts s 9
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0571/11
§ 4 forts

Huvudmannaskap för Samkraft AB
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2011, § 347
Allmänna utskottets protokoll 29 november 2011, § 141
Ljusdal Energis skrivelse 20 oktober 2011
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD),
Jonny Mill (SRD), Ingalill Fahlström (MP), Bodil Eriksson (FP), Leif Persson (S),
Lars Björkbom (KD): bifall till scenario 3; Ljusdal Energikoncernen säljer av sin
del av ägandet i Samkraft AB och drar sig ut ur samarbetet. Aktierna säljs genom
hembud eller på öppna marknaden till ett värderat marknadspris.
Helena Brink (C): bifall till scenario 2; Ljusdal Energikoncernen kvarstår som
huvudman för Samkraft AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt scenario 3; Ljusdal Energikoncernen säljer av sin del av
ägandet i Samkraft AB och drar sig ut ur samarbetet. Aktierna säljs genom
hembud eller på öppna marknaden till ett värderat marknadspris.
Reservation
Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpedierat
Akt
Ljusdal Energikoncern

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0545/11
§5

Ljusdal Energis skrivelse gällande arvode för styrelsearbete för
förtroendevalda i Samkraft AB
Kommunstyrelsen beslutar
Ärendet ska hanteras av Ljusdal Energi AB.

Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från Ljusdal Energikoncernens VD som i enlighet med
beslut i styrelsen tar upp följande frågeställning:
Tidigare har styrelsen bestått av ledande tjänstemän i ägarbolagen, men i samband
med valberedningens arbete att bredda Samkraft AB:s styrelse med både förtroendevalda och externa inför årsstämman 2011 blev resultatet att Björn Brink
(C) i Ljusdal Energikoncernens styrelse blev vald av årsstämman för ett år. Från
Samkraft AB utgår inga arvoden. I och med detta har Ljusdal Energi AB ställt
frågan till kommunstyrelsen om hur arvodering för detta uppdrag ska ske. Från
bolagets sida ser de uppdraget som likvärdigt andra styrelseuppdrag i kommunala
bolag. De alternativ som bolaget ser är arvodering från bolaget alternativt från
kommunen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 151
Ljusdal Energis skrivelse 20 oktober 2011
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Bodil Eriksson (FP), Kenneth Forssell (V): bifall till allmänna utskottets
förslag.

Beslutsexpedierat
Akt
Ljusdal Energi AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§6

Avtal med Våsberget Vindkraft AB om bygdepeng
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Avtalet med Våsbergets Vindkraft AB om bygdepeng godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjer gällande bygdepeng i anslutning till
vindkraftsutbyggnad. Bygdepengen ska enligt riktlinjerna som riktpunkt utgöra
minst 1% av den samlade bruttoersättningen för den el som de aktuella
vindkraftverken producerar.
Kommunen har nu fått förslag till avtal om bygdemedel från Våsbergets Vindkraft
AB gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Våsberget”.
Enligt avtalet ska bolaget, ”som ett bidrag till bygdens utveckling, utge 300 000
kronor vid byggstart av Vindkraftsanläggningen.
Från och med kalenderår då Vindkraftsanläggningen tas i drift ska bolaget till
kommunen årligen betala 3 400 kronor per driftsatt och installerad MW.
Bygdemedlets storlek ska dock årligen lägst uppgå till 50 000 kronor.”
Ordföranden föreslår att avtalet godkänns, men vill inte att avtalet blir
prejudicerande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 143
Förslag till avtal med Våsbergets Vindkraft AB om bygdemedel 24 november
2011
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Kristina Michelson (S): bifall
till allmänna utskottets förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Våsberget Vindkraft AB
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0040/09
§7

Utredning om informationstidning i kommunal regi med anledning av
bifallen motion
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
En informationstidning är inte prioriterad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2009 att bifalla en motion från
Malin Ängerå (S) gällande att utreda förutsättningarna för att skapa en
informationstidning i kommunal regi.
Malin Ängerå skriver i sin motion ”Att skapa ytterligare förutsättningar för
medborgare att ta del av kommunens verksamheter, aktiviteter, mål, planer och
händelser ser jag som en investering i tillväxten. Tillväxt är inte enbart pengar
som växer, utan det handlar om människor som växer. Att som medborgare i
Ljusdals kommun ges möjlighet att ta del av de kommunala verksamheterna
skapar förståelse, intresse och kanske trygghet samt stolthet.
Under 2011 är informationsenheten under uppbyggnad och kommer att se över de
kanaler som kommunen ska använda. Under våren har den nya grafiska manualen
implementerats, ett arbete som tagit mycket tid och kraft.
Informationsflödet ökar, så också kraven på att det ska vara lätt att hitta information. Dagens och morgondagens teknik erbjuder många bra lösningar som
kommunen kan dra nytta av. Därför har informationsenheten, sedan den 8 juni
2011, ett officiellt konto på Facebook. Den kanalen kräver inte så mycket resurser
då det är enkelt att uppdatera och sprida information. Det är en öppen sida som
alla kan ta del av, även de som inte har ett Facebook-konto. Flera andra
verksamheter i kommunen använder också Facebook som informationskanal.
En informationstidning kräver mycket tid och resurser även för de övriga
förvaltningarna och informationsenheten vill lägga all kraft på de kanaler som
redan finns. Dels krävs det att någon samlar in fakta, skriver, fotograferar och
utformar en layout. Dessutom bör en sådan tidning publiceras flera gånger per år
för att den ska få genomslagskraft.
Informationsenhetens utredning visar att det i dagsläget inte finns några resurser
för att ta fram en informationstidning.
Forts s 13
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0040/09
§ 7 forts

Utredning om informationstidning i kommunal regi med anledning av
bifallen motion
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 152
Informationsenhetens skrivelse 20 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2099, § 138
Yrkanden
Bodil Eriksson (FP), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (V), Maj-Britt
Tönners (C): bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0492/10
§8

Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som
moderna språk, språkval från årskurs 7
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen noteras till protokollet och utredningen hänskjuts till
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige
den 10 juni 2009 finns förslag om att elever ska erbjudas undervisning i kinesiska
och arabiska.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2011 att möjligheten att erbjuda kinesiska
och arabiska som moderna språk, språkval från årskurs 7, ska utredas.
I utredarenhetens sammanfattning av utredningen står;
”Möjlighet att rekrytera lärare till kinesiska och arabiska bör finnas enligt rektorer
ansvariga för årskurs 7-9. Skulle inte lärare finnas att tillgå, kan inte
språkkurserna genomföras. Det går att undervisa via länk från språkskolan i
Uppsala, läraren i arabiska är behörig, men inte läraren i kinesiska. Ska
undervisning i språken ske är samverkan mellan 7-9 skolorna önskvärd då det
troligtvis kommer att handla om små grupper. Lokaler för undervisning finns på
skolorna.
Kostnad första året för de två språken: cirka 189 000 kronor, fullt utbyggt i
grundskolan, det vill säga undervisning från år 7-9: cirka 567 000 kronor.
I dagsläget finns inte den ekonomiska förutsättningen i utbildningsnämndens
budget. För att finansiera språken är utbildningschefens förslag att utbildningsnämnden söker täckning för den utökade kostnaden hos kommunstyrelsen.
För att bedriva språkundervisningen behövs cirka 8-10 elever, men antalet elever
påverkar inte den kostnadstäckning utbildningsnämnden behöver från
kommunstyrelsen, enligt utbildningschefen”.

Forts s 15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0492/10
§ 8 forts

Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som
moderna språk, språkval från årskurs 7
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 153
Utredarenhetens utredning 30 september 2011
Kommunstyrelsens protokoll 5 maj 2011, § 129
Yrkanden
Kristina Michelson (S), Leif Hansen (SRD): bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonny Mill (SRD): Avslag till att kinesiska och arabiska erbjuds i skolan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.

Beslutsexpedierat
Akt
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§9

Information om ombyggnaden av Hofréus fastighet i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ombyggnaden av Hofréus fastighet vid Färila skola kommer att bli dyrare än
beräknat.
På grund av att man hittat fuktskador under befintlig betongplatta måste man riva
ut allting. I budgeten för projektet finns en pott för oförutsett på 200 000 kronor,
men det kommer inte att räcka till. De extra kostnaderna kommer att bli betydligt
högre än så, 461 500 kronor exklusive moms.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 202
Protokoll från byggmöte 14 december 2011
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2011, § 259
Yrkanden
Kristina Michelson (S), Kenneth Forssell (V): bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0250/10
§ 10

Försäljning av del av Kläppa 2:7 i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer till ägaren av Hovsberg 1:38 ett område om cirka 2 000
kvadratmeter av fastigheten Kläppa 2:7 till en köpeskilling av 15 kronor per
kvadratmeter.

2.

Området ska genom fastighetsreglering överföras till köparens fastighet.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Hovsberg 1:38 har anhållit om att få förvärva ett område
om cirka 2 000 kvadratmeter av fastigheten Kläppa 2:7 för nedläggande av
jordvärme med mera.
Arrende för jordvärmeanläggning har tidigare beviljats med villkor om senare
inlösen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 203
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt optofoto 2 december 2011

Beslutsexpedierat
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Köparen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0443/11
§ 11

Inköp av stuga på ofri grund på fastigheten Ljusdals-Ede 2:66
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen förvärvar stuga och uthus på ofri grund på kommunens fastighet
Ljusdals-Ede 2:66 till en köpeskilling av 20 000 kronor

2.

Medel anvisas ur konto F 209801

Sammanfattning
Genom ett markbyte 1976 med Bergvik och Ala AB erhöll kommunen ett skifte
av Ede 2:1, ny beteckning Ljusdals-Ede 2:66. På skiftet stod en stuga och uthus på
ofri grund.
Nuvarande ägaren till byggnaderna är inte längre intresserad av att behålla dessa
som står på grönområde i detaljplanen. Som markägare har kommunen första
budet vid försäljning.
En värdering gjord av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB anger ett värde på
byggnaderna av 20 000 kronor.
Eftersom byggnaderna är belägna på grönområde på kommunens mark är det
lämpligt att kommunen köper dem för rivning istället för att tillåta
vidareförsäljning.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 205
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 december 2011
Värdering från Värderingsinstitutet 20 maj 2009

Beslutsexpedierat
Akt
Säljaren
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0539/11
§ 12

Järvsö Ishockeyklubb ansöker om en höjning av driftsbidraget
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan om ökat driftbidrag avslås.

2.

Föreningen ombedes återkomma med en ny ansökan angående
investeringarna. Ansökan ska kompletteras med energieffektiviseringsplan
och affärsplan.

Sammanfattning
Järvsö Ishockeyklubb begär i en ansökan att deras driftsbidrag höjs från 300 000
kronor till 500 000 kronor. Orsaken till begäran är de ökade kostnaderna för
elförbrukning samt att bidragets nivå legat lika sedan början av 2000-talet. Järvsö
IK:s driftskostnader uppgår idag till cirka 1,8 miljoner kronor per år.
Järvsö IK jobbar idag, tillsammans med Järvsö IF och Järvsö BK, för att göra
Strandvallen till en multiarena där barn och ungdom i Järvsö kan utöva sina
sporter. Allt detta planerar man att göra i egen regi utan några större kommunala
insatser. En ökning av driftsbidraget skulle bland annat täcka de ökade
elkostnaderna och innebära en stor lättnad samt en möjlighet att få pengar över till
de nödvändiga investeringarna. Man jobbar även med att plocka fram en
affärsplan.
Fritidsenheten har äskat en 20-procentig ökning av driftbidraget till föreningar
med egna anläggningar i budget för 2012, vilket kommunfullmäktige beslutade
om den 28 november 2011. För Järvsö Ishockeyklubbs del innebär det minst
60 000 kronor i ökat driftbidrag per år.
Angående de framtida investeringarna är Hälsinglands idrottsförbund inkopplat
för att kunna hjälpa till med externa medel ur Idrottslyftet. Beviljas föreningen
stöd genom Idrottslyftet krävs en kommunal insats på motsvarande 50 %.
Föreningen har då möjlighet att återkomma med en ny ansökan om den
kommunala insatsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 194
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 287
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 november 2011
Skrivelse från Järvsö Ishockeyklubb
Forts s 20
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0539/11
§ 12 forts

Järvsö Ishockeyklubb ansöker om en höjning av driftsbidraget
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V): bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.
Ingalill Fahlström (MP): bifall till punkt 1 i samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Till punkt två ska tilläggas att ”Ansökan ska kompletteras med energieffektiviseringsplan och affärsplan”.
Bodil Eriksson (FP), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Jonny Mill (SRD),
Leif Persson (S), Kristina Michelson (S): bifall till Ingalill Fahlströms förslag.
Maj-Britt Tönners (C): i beslutet ska stå att Järvsö Ishockeyklubb får 60 000
kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till punkt ett i
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till punkt 2 med Ingalill
Fahlströms tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Fritidsenheten
Järvsö Ishockeyklubb

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 13

Driftbidrag till föreningar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen ska få en fullständig redovisning om fördelningen av driftbidragen
till föreningar.

Sammanfattning
I samband med fritidschefens redogörelse om driftbidrag till Järvsö Ishockeyklubb väcks
frågan om driftbidragen till föreningar och hur dessa fördelas.
Yrkanden
Helena Brink (C): kommunstyrelsen ska få en fullständig redovisning om fördelningen av
driftbidragen till föreningar.
Ingalill Fahlström (MP), Bodil Eriksson (FP), Lars Molin (M), Jonny Mill (SRD): bifall till
Helena Brinks förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Fritidsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0584/11
§ 14

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2011. För kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har sju ansökningar inkommit till
ungdomsstipendiet och fyra till ungdomsledarstipendiet. Fritidschefen har i
samråd med Ljusdalspostens sportjournalister gått igenom ansökningarna och
därefter lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 december 2011 att tilldela Linnéa
Larsson ungdomsstipendiet och Jonas Glaas ungdomsledarstipendiet. Utskottet
beslutade att skicka beslutet som en information till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 193
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 november 2011

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0077/10
§ 15

Färila Hembygdsförening ansöker om bidrag för handikappanpassning
av hembygdsgården, Valla 13:1 i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bidrag på 267 825 kronor lämnas till Färila Hembygdsförening under
förutsättning att föreningen beviljas bidrag från Boverket.

2.

Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande

Sammanfattning
Färila Hembygdsförening har sökt bidrag hos Boverket för handikappsanpassning
av Hembygdsgården Valla 13:1 som ägs av föreningen. Projektet är kostnadsberäknat till totalt 892 750 kronor. För att projektet ska få statsbidrag måste
kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag till projektet. Det kommunala
bidraget ska vara ett ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30
procent av det totala bidragsunderlaget (267 825 kronor). Enligt kommunens
fastlagda bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler inom Ljusdals
kommun, kan det i mån av medel i budget utgå bidrag för ombyggnad eller
upprustning under förutsättning att statligt stöd utgår.
Det finns inga medel avsatta i budget och dessutom ingår inte Hembygdsföreningarnas fastigheter i de godkända lokalerna för stöd till samlingslokaler.
Hembygdsföreningarnas bidrag administreras av kulturenheten och där finns det
heller inga investeringsmedel budgeterade.
Eftersom det inte finns pengar anvisade i budget så är det upp till politiken att
endera avslå eller bevilja ansökan och då samtidigt tillföra medel till projektet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen endera avslår
ansökan eller tillför medel för projektet.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 13 december 2011 att ansökan från
Färila Hembygdsförening avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 196
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 december 2011
Ansökan från Färila Hembygdsförening 11 november 2011

Forts s 24
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0077/10
§ 15 forts

Färila Hembygdsförening ansöker om bidrag för handikappanpassning
av hembygdsgården, Valla 13:1 i Färila
Yrkanden
Helena Brink (C): bifall till att bidrag lämnas.
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Bodil Eriksson (FP), Leif Persson (S),
Stig Andersson (V), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD), Marie-Louise
Hellström (M), Kristina Michelson (S), Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD):
bifall till Helena Brinks förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Helena Brinks
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helena Brinks förslag.

Beslutsexpedierat
Akt
Färila Hembygdsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0569/11
§ 16

Ersättningskrav gällande Judolokalen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ersättningsanspråken avvisas.

Sammanfattning
Ett ersättningsanspråk på 133 000 kronor har lämnats till kommunstyrelsen från
en privatperson. Kravet gäller för utfört arbete i Judoklubbens lokaler i gamla
Fenixbiografen.
Judoklubben byggde om gamla Fenixbiografen med ett kommunalt bidrag i slutet
av 1987 till en lokal anpassad för verksamheten. Judoklubben var den enda
föreningen som hade verksamhet där fram till 2005. Arbetet genomfördes på
ideell basis. Inga anställningsförhållanden eller andra ekonomiska uppgörelser
skrevs, förutom ett skötselavtal och en uppgörelse om VA och el. Då karateklubben blev utan lokal när man byggde om för hotell- och restaurangprogrammet
på Slottegymnasiet hänvisades de till judolokalen eftersom de också var en
kampsportförening. Båda dessa kampsporter är svåra att placera i våra idrottshallar eftersom de kräver specialunderlag (mjuka mattor) och dessa tar allt för
lång tid att plocka fram och bort vid varje aktivitetstillfälle.
Kommunen har träffat de båda föreningarnas styrelser under hösten 2011 och
kommit överens med dem om att teckna ett nytt avtal angående framtida skötsel
och nyttjande av lokalen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 195
Avtal mellan Ljusdals Judoklubb och Ljusdal Karateklubb 7 december 2011
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 november 2011
Skrivelse om ersättningskrav 11 november 2011

Beslutsexpedierat
Akt
Fritidsenheten
Sökanden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0576/11
§ 17

Medverkan av Ljusdals kommun i utvecklingsprojekt gällande väg 83/84,
sträckan Tönnebro-Fjällnäs, arbetsnamn ”Fjällvägen”
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet ska till nästa sammanträde kompletteras med projektplan, plan för
uppföljning samt beskrivning av arbetsgrupperna som ska startas.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har tillsammans med Bollnäs och Härjedalens kommuner under
ett antal år arbetat med syfte att hitta möjliga alternativ för att förbättra standarden
på riksväg 83, sträckan Tönnebro-Ljusdal och väg 84, sträckan Ljusdal-Fjällnäs.
Samarbetet initierades i samband med den översyn av hastighetsgränser som
gjordes av Vägverket. Även näringslivet har deltagit i arbetet.
Ett förslag till ett projekt under perioden 1 april 2012 till 31 december 2014 har
tagits fram, där Bollnäs kommun föreslås vara projektägare. Region Gävleborg
och Regionförbundet Jämtland finns med som finansiärer tillsammans med
kommunerna Ljusdal, Bollnäs, Härjedalen och Söderhamn samt destinationerna
Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsdalen.
Projektet syftar till att initiera och driva ett antal arbetsgrupper med ansvar för
strategiska delfrågor i anslutning till Fjällvägen; näringsliv, arbetspendling,
lobbying, skyltning, åtgärder.
För Ljusdals kommun finns ett intresse att ge goda förutsättningar för bland annat
bilburen trafik till Järvsö, särskilt mot bakgrund av den nya E4 till Hudiksvall,
samt pendling såväl inom kommunen som till annan kommun.
Det förslag till projektbudget som upprättats omfattar totalt cirka 4,8 miljoner
kronor. Inom projektet ska en projektledare anställas. Möjlighet ska finnas att
inom projektet bekosta underlag som kan krävas för exempelvis prioriteringar av
åtgärder, där Trafikverket inte är primärt ansvarig.
För Ljusdals kommun förutsätter deltagande i projektet att 30 000 kronor årligen
anslås som kontant medfinansiering för perioden 2012-2014, totalt 90 000 kronor,
samt bidrag i form av arbetstid i storleksordningen 100 000 kronor för vardera
året.

Forts s 27
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0576/11
§ 17 forts

Medverkan av Ljusdals kommun i utvecklingsprojekt gällande väg 83/84,
sträckan Tönnebro-Fjällnäs, arbetsnamn ”Fjällvägen”
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 13 december 2011
1.

Ljusdals kommun deltar i projekt ”Fjällvägen” under perioden 1 april 2012
till den 31 december 2014.

2.

30 000 kronor per år under projekttiden anslås ur kommunstyrelsens medel
till förfogande.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 198
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 november 2011
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska kompletteras med projektplan, plan för
uppföljning samt beskrivning av arbetsgrupperna som ska startas.
Bodil Eriksson (FP), Lars Molin (M), Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD),
Kenneth Forssell (V), Roland Bäckman (S): bifall till Ingalill Fahlströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 18

Information om bredbandsstrategi för Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans med länets
kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter arbetat fram ett förslag
till en bredbandsstrategi för länet. Syftet med strategin är att Gävleborgs län ska få
gemensamma mål och en handlingsplan för vad som behöver göras i arbetet med
bredband.
Projektledare Annica Aneklev presenterar bredbandsstrategin och berättar om hur
det gemensamma arbetet med strategin har sett ut.
I november 2009 presenterade regeringen en bredbandsstrategi för Sverige. Målet
är att 90% av hushållen och företagen bör ha tillgång till 100 Mbit/sekund år
2020. I Gävleborgs län har 34% av hushållen och 21% av företagen tillgång till
motsvarande hastighet.
Bredband är en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande,
effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Om
Gävleborg ska kunna behålla och attrahera nya företag och individer måste länet
erbjuda god tillgång till snabba, tillgängliga och robusta nät.
Remissversionen av strategin kommer att skickas till kommunerna den 1 februari
2012. Under april ska den beslutas i Länsstyrelsen och i regionfullmäktige.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 19

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Revisionsrapport från PWC – Granskning avseende löpande redovisning
och intern kontroll, kommunalförbundet Inköp Gävleborg. KS 0527/11

2.

Kommunal Gävleborgs skrivelse gällande uppsägning av lokalt avtal om
flexibel arbetstid. KS 0582/11

Beslutsexpedierat
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 20

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Skrivelse till Trafikverket angående planerad åtgärd på väg 728,
Svartsjövägen. KS 0568/11

2.

Beslut från Förvaltningsrätten i Falun gällande laglighetsprövning av beslut
fattat av samhällsbyggnadsnämnden den 22 september 2010, § 122 om
omfördelning av budget. KS 0454/10

3.

Skrivelse till Region Gävleborg gällande infrastrukturfrågor i Ljusdals
kommun. KS 0464/10

4.

Samrådsyttrande från Ljusdals kommun till Nordisk Vindkraft om den
planerade elanslutningen för vindkraftsanläggningen på Våsberget.
KS 0370/10

Beslutsexpedierat
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 21

Delegeringsbeslut nr 116-122
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 116-122.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpedierat
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 22

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

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

Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011
Kommunala handikapprådet 14 november 2011
Regionstyrelsen 28 oktober 2011
Hälsingerådet 26 oktober 2011
Inköp Gävleborg 15 november 2011
AB Ljusdalshem 29 november 2011
AB Ljusdals Servicehus 29 november 2011
Kollektivtrafikberedningen 11 november 2011
Regionfullmäktige 18 november 2011, bland annat delårsbokslut,
förbundsavgift 2012 och verksamhetsplan och budget 2012 samt flerårsplan
2013-2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 23

Information om stormen "Dagmar"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett stort tack riktas till alla involverade kommunala verksamheter samt
ideella krafter som deltagit i arbetet under och efter stormen Dagmar.

2.

En återrapportering önskas om vad de extra insatserna under och efter
stormen har kostat samt åtgärdsförslag för framtiden med
kostnadsberäkning.

Sammanfattning
Informationschef Anna Kjellander, säkerhetssamordnare Olle Björk, omsorgsförvaltningens förvaltningschef Marita Wikström, Ljusdals Energis VD Lars
Wennerholm, Närljus VD Stefan Färlin samt gata/parks driftansvarige Anders
Sjöholm informerar om stormen ”Dagmar” som drabbade vår kommun tidigt på
annandagen 2011.
•

Mycket information lades ut på hemsidan och Facebook, samt
kommunicerades ut via lokal- och närradio.

•

Räddningstjänsten gjorde många insatser under dygnet när det stormade.
Förutom larmen som härrörde till stormen Dagmar så hade man många
vanliga larm också. Man upprättade en stab på Räddningstjänsten där en
man bemannade telefonen för att avlasta SOS Alarm och det fungerade
mycket bra.

•

På omsorgssidan gjordes ett fantastiskt jobb ute på boendena och av
hemtjänstpersonal som bland annat genomförde många extra besök under
tiden då många var utan ström och telefon. Problem finns med reservkraft
främst i Los och Ramsjö.

•

Elnätet är mycket hårt drabbat och man har aktiverat huggarlag för att kunna
ta sig fram och åtgärda de skadade delarna. Tack vare att vädret var milt har
vattenförsörjningen fungerat skapligt.

•

Närljus har gjort en undersökning efter stormen där 50 företag har svarat på
hur de drabbats av stormen. Svaren är mycket blandade. Vissa har inte
drabbats alls medan andra har fått hela sin verksamhet förstörd.

Forts s 34
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 23 forts

Information om stormen "Dagmar"
•

För gata-parkenheten har fokus legat på att ta bort bostadsnära träd. Man har
koncentrerat sig på att få bort vindfällen vid skolor, fritidshem, förskolor,
längs GC-vägar och på tomter.

Beslutsexpedierat
Akt
Informationsenheten
Omsorgsförvaltningen
Ljusdal Energi
Närljus
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 24

Angående Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Vid medborgardialogen ställs skissen ut med idrottsområdet blankt.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ungefärliga kostnadsberäkningar
för de idag föreslagna Östernäsverksamheterna; Bandyplan, konstgräsplan,
planfri korsning, parkering, Skate park med flera.

3.

Tidigare beslut om grönområdet/parken aktualiseras och presenteras för
kommunstyrelsen. Noggrannare kostnadsberäkningar görs gällande
parkområdet.

4.

Förslag på hur medborgardialogen samt hur uppföljningen av denna ska gå
till ska presenteras för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors och samhällsutvecklingsförvaltningens
utvecklare Rolf Berg redogör för läget i utvecklingen av Östernäs:

Omlastningsterminal
Förstudien som gjorts av Trafikverket presenterades den 8 december 2011.
Samma dag träffade också kommunen företagen som är involverade i projektet
om omlastningsterminal. Förstudien är nu ute på samråd.
En principmodell för byggande, ägande och drift är också framtagen.

Handels- och kontorsområde
Ett skissförslag över Östernäsområdet inklusive parkdelen och idrottsdelen är
framtaget av Sweco. Under första kvartalet 2012 ska en medborgardialog
genomföras.
Rivningen av plåtskjulet har senarelagts då man vill avvakta medborgardialogen,
utifall någon bra idé kommer fram beträffande användningen av detta.

Forts s 36
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 24 forts

Angående Östernäs
Yrkanden
Helena Brink (C):
Förslag på hur medborgardialogen samt uppföljningen av denna ska gå till ska
presenteras för kommunstyrelsen.
Ingalill Fahlström (MP):
1.

Tidigare beslut om grönområdet/park aktualiseras och presenteras för
kommunstyrelsen.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för de idag föreslagna
Östernäsverksamheterna; Bandyplan, konstgräsplan, planfri korsning, parkering, Skate
park.

3.

Kommunchefen får i uppdrag att gå ut till kommuninvånarna via radio, annons, hemsida
och samla in förslag på vad man vill ha på Östernäs i framtiden. Utveckla förslag på
former för medborgardialog.

4.

Föreslagen ska sedan presenteras för kommunstyrelsen för diskussion.

Bodil Eriksson (FP): bifall till Ingalill Fahlströms förslag.
Maj-Britt Tönners (C), Lars Björkbom (KD): bifall till Helena Brinks förslag samt att skissen
ställs ut vid medborgardialogen med idrottsområdet blankt.
Kenneth Forssell (V) och Stig Andersson (V): bifall till skissen används som underlag i
medborgardialogen och att kostnadsförslag tas fram för denna.
Helena Brink (C): bifall till Ingalill Fahlströms punkt 2.
Lars Molin (M): bifall till Helena Brinks och Ingalill Fahlströms förslag.
Ajournering
Ärendet ajourneras klockan 14:50 och återupptas klockan 16:05

Forts s 37
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 24 forts

Angående Östernäs
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners och Lars
Björkboms förslag om att skissen ställs ut med idrottsområdet blankt och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms första och andra
punkt och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Helena Brinks förslag samt Ingalill
Fahlströms 3 och 4 punkter och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Beslutsexpedierat
Akt
Nicklas Bremefors
Rolf Berg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0502/11
§ 25

Remiss; Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet, SOU 2011:59
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefens remissyttrande över betänkandet SOU 2011:59 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunstyrelsens beslut godkännes i efterhand.

Sammanfattning
I betänkandet föreslås att kommuner och landsting får bygga upp lokala
resultatutjämningsreserver som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när
intäktsutvecklingen är svag. I förslaget får högst en procent av summan av
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning avsättas eller två procent om
soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen (pensionsskuld) avsätts. I samband med
detta föreslås också att kommuner och landsting skall utveckla den ekonomiska
analysen i årsredovisningarna och besluta om föreskrifter för god hushållning och
resultatutjämningsreservens hantering.
Vidare föreslås att ett centralt stabiliseringssystem införs. Förslaget innebär att en
kommunstabiliseringsfond inrättas. Fonden finansieras genom att kommuner och
landsting betalar in en årlig stabiliseringsavgift på 0,15 % av det kommunala
skatteunderlaget. Bidrag kan sedan fås ur fonden när tillväxten på
skatteunderlaget understiger 2,2 %.
Förslagen ovan är påkallade av att kommunerna vid finanskrisen 2008 var
tvingade att bemöta de minskade intäkterna med kraftiga neddragningar –
”panikbromsar” – för att klara balanskravet. Detta riskerar att slå tillbaka såväl på
verksamheten som på samhällsekonomin.
Balanskravet har enligt betänkandet varit en viktig del i kommunernas och
landstingens förbättrade ekonomi. Det finns en asymmetri i balanskravet där
överskott ska konsolideras i det egna kapitalet medan underskott skall återställas
inom tre år. I betänkandet påpekas just att detta i många kommuner och landsting
leder till ”kreativ redovisning” i syfte att fördela om intäkter och kostnader mellan
åren. Som exempel kan nämnas avsättningar för framtida projekt, avsättningar för
resultatutjämning, ogrundade nedskrivningar och felaktiga periodiseringar.
Forts s 39
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0502/11
§ 25 forts

Remiss; Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet, SOU 2011:59
Nästan hälften av kommunerna och cirka 80 % av landstingen har under åren
2005-2009 gjort tveksamma avsättningar i balansräkningen.
Av kommunchefens förslag till remissyttrande framgår att kommunen är positiv
till att kommunerna får möjlighet att bygga upp resultatutjämningsreserver.
Genom reserven kan man jämna ut resurserna över tiden och därmed flytta det
idag ettåriga fokuset, som förstärks av balanskravet, till ett mer långsiktigt
tänkande. Det är också ett stärkande av det kommunala självstyret där kommunen
i större utsträckning får ansvar för den ekonomiska utvecklingen.
Storleken på de årliga avsättningarna till reserven kan diskuteras. Varför måste
storleken på de årliga avsättningarna begränsas till en procent? Motivet som anges
är att det ligger mitt emellan balanskravet och de två procent som kommunerna
ofta anger som nivå för god ekonomisk hushållning. Detta tycker vi bör utredas
vidare.
Frågan man kan ställa sig är om resultatutjämningsreserven ger ett försvagat
balanskrav? Kan då ett försvagat balanskrav ge en sämre budgetdisciplin och en
sämre ekonomisk utveckling? Vi tycker därmed att man skall införa lokala
resultatutjämningsreserver, men att man efter en tid måste utvärdera
kommunernas hantering av dessa.
Kommunen är negativ till att en central kommunstabiliseringsfond inrättas. Att
kommunerna betalar in årliga avgifter och att det till detta kopplas en kredit på
motsvarande summa är inget vi förordar. Staten äger redan statsbidragssystemet
och borde kunna lösa detta på annat sätt än genom avgifter från kommunerna.
Under de senare åren har prognoserna varierat kraftigt det vore enklare att staten
garanterade en lägsta nivå på tillväxten av skatteunderlaget genom till exempel
det generella statsbidraget.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 januari 2012
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 157
Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet SOU
2011:59

Forts s 40
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0502/11
§ 25 forts

Remiss; Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet, SOU 2011:59
Yrkanden
Bodil Eriksson (FP): bifall till kommunchefens skrivelse.

Beslutsexpedierat
Akt
Finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0572/11
§ 26

Antagande av reglemente för kommunens revisioner
Kommunstyrelsen beslutar
1.

I andra paragrafen ska stå ”Fullmäktige skall för den tid som fullmäktige bestämmer,
välja en ordförande och en vice ordförande för revisorerna”. Ändringen görs innan
ärendet tas upp på kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
Revisionsreglementet antas.

Sammanfattning
Vissa ändringar har gjorts i revisionsreglementet för att bland annat anpassa
reglementet till kommunallagen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 29 november 2011, § 140
Förslag till nytt reglemente 16 november 2011
Yrkanden
Karin Jansson (MP): sist i paragraf två ska tilläggas ”för revisorerna”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 27

Fråga om fortsatt sammanträde
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Sammanträdet ska fortsätta.

Sammanfattning
Enligt ett tidigare beslut bör kommunstyrelsens sammanträden avslutas klockan 17.00.
Ordföranden föreslår att sammanträdet avslutas.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Lars Molin (M): sammanträdet ska fortsätta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Ingalill Fahlströms och Lars Molins yrkande och
finner att sammanträdet ska avslutas.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att sammanträdet ska avslutas.
Nej-röst för att sammanträdet ska fortsätta.
Omröstningsresultat
Med 10 Nej-röster mot 5 Ja-röster beslutar kommunstyrelsen att sammanträdet ska fortsätta.
Se separat omröstningsprotokoll

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0169/11
§ 28

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

När det gäller nedanstående delegeringar ändras delegaten från
kommunchefen till kommunstyrelsen:
A10 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor med förvaltningschef.
A24 – Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning av förvaltningschef.

2.

Kommunstyrelsen ska vid nästa sammanträde få samma genomgång av
delegeringsordningen som allmänna utskottet fick i december 2011, det vill
säga information av förvaltningschefer och personalchef.

Sammanfattning
Kommunchefen redogör i sin skrivelse för och förtydligar
kommunledningskontorets förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen.
Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet gäller att personalfrågor
delegeras från kommunstyrelsen och inte från annan nämnd.
Därmed gäller delegeringar av personalärenden (A) alla förvaltningar. I våra stora
förvaltningar där det finns många anställda är det ett måste att vidaredelegera
många av dessa frågor. Det är också viktigt att man som chef har ett sammanhållet
ansvar för personal-, ekonomi-, och verksamhetsfrågor. Detta är också något som
uttryckligen står i den av kommunfullmäktige antagna chefspolicyn.
Det är därmed inte heller lämpligt och i många fall praktiskt omöjligt att delegera
rena chefsfrågor till personalchef. En personalchef finns inte som chef i
förvaltning och är därmed inte överordnad de som besluten gäller.
Vidaredelegeras betyder att detta är beslut som normalt vidaredelegeras till
enhetschef/rektor/etcetera.
Övriga delegeringar (B-G) gäller för kommunstyrelsens förvaltningar.
Från första kronan betyder att beslut måste fattas även om kostnaden är relativt
låg eller ibland ingen alls. Om det krävs politiska beslut på en låg kostnadsnivå så
kommer det innebära en utökad administration och även tidsfördröjningar.

Forts s 44
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0169/11
§ 28 forts

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
LOU (lagen om offentlig upphandling) är det som styr valet av anbud i en
upphandling. Från första kronan kan även här bli en utökad administration och
tidsfördröjningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 januari 2012
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2011
Kommunledningskontorets förslag till delegeringsordning med verkställighet struken
Förvaltningschefernas vidaredelegering
Allmänna utskottets protokoll 1 november 2011, § 137
Konsekvensanalys 14 oktober 2011
Gemensamt förslag från Nydanarna och SRD 4 oktober 2011
Remissvar från partierna
Skrivelse från Nydanarna och SRD 14 mars 2011
Yrkanden
Stig Andersson (V), Leif Persson (S): ärendet återremitteras.
Ingalill Fahlström (MP), Lars Molin (M): Kommunstyrelsen ska vid nästa
sammanträde få samma genomgång av delegeringsordningen som allmänna
utskottet fick i december 2011, det vill säga information av förvaltningschefer och
personalchef.
Lars Molin (M): När det gäller nedanstående delegeringar ändras delegaten från
kommunchefen till kommunstyrelsen:
A10 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor med förvaltningschef.
A24 – Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning av förvaltningschef.
Karin Jansson (MP), Marie-Louise Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP), Bodil Eriksson
(FP), Jonny Mill (SRD), Helena Brink (C): bifall till Lars Molins yrkanden.
Leif Persson (S), Stina Michelson (S): avslag till Lars Molins yrkande gällande
A10 och A24.

Forts s 45
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

KS 0169/11
§ 28 forts

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till att ärendet återremitteras och Nej-röst till att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsresultat
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Se separat omröstningprotokoll
Reservation
Annelie Wallberg (S), Kristina Michelson (S), Leif Persson (S), Roland Bäckman (S) och Stig
Andersson (V) reserverar sig mot beslutet om att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins yrkande gällande
punkterna A10 och A24 och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Annelie Wallberg (S), Kristina Michelson (S), Leif Persson (S), Roland Bäckman (S) och Stig
Andersson (V) reserverar sig mot beslutet gällande punkterna A10 och A24.

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms och Lars Molins
yrkande om genomgång av delegeringsordningen vid nästa sammanträde och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande

45

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-01-12
Diarienummer

§ 29

Övriga frågor
Kommunstyrelsen beslutar
Information noteras till protokollet.

Nästa kommunstyrelsesammanträde flyttat
Nästa sammanträde med kommunstyrelsen flyttas fram till den 3 februari 2012 på grund av
att många ska delta i utbildning.

Inbjudan till utbildningsdag den 16 februari 2012, tema vindkraft
Ordföranden informerar om ovanstående utbildning och hoppas att så många som möjligt kan
delta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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