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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0025/12
§ 103

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen i maj 2012 med förslag på återkommande information under
sammanträdespunkten ”Information från kommunchefen”. Syfte: att förbättra
uppföljningen av och återkopplingen till fattade beslut.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
-

rekrytering av ny skolchef. Rekryteringsfirman Jobbet har anlitats för
uppdraget. 3 april kommer rekryteraren till Ljusdal för att bl a medverka
på allmänna utskottets sammanträde dit utbildningsnämndens
arbetsutskott är inbjudet. Anställningsprocess, kravprofil etc kommer att
diskuteras.
Rekryteraren ska också träffa förvaltning och fack denna dag.

-

Samarbetet med Peab- tillgängligheten till området gällande trafikflöde.
Hur kan vi tydliggöra att den lokala trafiken i stor utsträckning inte
kommer att använda den planfria korsningen vid OK? Hur viktig är
planskildheten för att man ska komma igång och bygga? Byggaren nöjer
sig med att det finns beslut på att det blir en korsning innan man börjar
bygga.
En extern kompetens är nu knuten till gruppen med kompetens kring
marknadsläge och produktmix på handelsområdet.
Samarbetsavtalet med Peab är tänkt att övergå i ett exploateringsavtal som
kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Yrkanden
Lars Molin (M): Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen i maj 2012 med förslag på återkommande information under
sammanträdespunkten ”Information från kommunchefen”. Syfte: att förbättra
uppföljningen av och återkopplingen till fattade beslut.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0025/12
§ 103 forts.

Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationen från kommunchefen kan
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Nicklas Bremefors för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0085/12
§ 104

Ekonomisk information: Redovisning KS konto till förfogande 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

REDOVISNING KOMMUNSTYRELSENS KONTO TILL FÖRFOGANDE 2012
Beslut tagna till och med 2012-03-20
1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)

1 500

Beslutade anslag
2012-01-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården (villkor bidrag Boverket)
2012-02-01 Ljusdals Cykelklubb: Nordiska veteranmästerskapen på cykel 2012, delegeringsbeslut.
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Bidrag per år 2012-2014.
2012-03-01 Ljusdals Riksteaterförening: Verksamhetsbidrag för 2012
2012-03-01 Ljusdals Ridklubb: Bidrag energikostnader
2012-03-01 Ramsjö Hembygdsförening: Anslag nytt tak Nagg-Jonsgården
S:a använda medel: KS till förfogande

267,8
30,0
35,0
135,7
70,0
568,5

Summa kvarstående medel: KS till förfogande

931,5

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

3 000

Beslutade anslag
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad avloppsreningsverket Järvsö)
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)
2012-03-01 Projektering för ombyggnad av aula, Slottegymnasiet
S:a använda medel: KS investeringsutrymme

800
800

Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

2 200

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0128/11
§ 105

Motion från Kenneth Forssell (V) m fl gällande att utreda barnfattigdomen
i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion där han föreslår att kommunfullmäktige låter utreda barnfattigdomen i Ljusdals kommun och att utredningen
därefter presenteras för kommunfullmäktige för ställningstagande kring eventuella
åtgärder som bör göras.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att skicka motionen till kommunfullmäktige för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden
och samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter i ärendet.
Omsorgsnämnden föreslår att motionen bifalles.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen belyser en
av de största utmaningarna vi står inför och att han ser det som självklart att
Ljusdals kommun måste ha full kontroll över denna fråga. En utredning angående
barnfattigdom ska påbörjas omgående.
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 36 att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 36
Förslag till beslut 26 januari 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 23 mars 2011
Yttrande från omsorgsnämnden 14 april 2011
Yttrande från utbildningsnämnden 7 december 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2011, § 74
Motion från Kenneth Forssell (V) 23 februari 2011
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0128/11
§ 105 forts.

Yrkanden
Annelie Wallberg (S), Lars Molin (M), Kristina Michelsson (S), Jonny Mill
(SRD), Helena Brink (C), Torsten Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP), Bodil
Eriksson (FP) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag att
bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0467/11
§ 106

Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i
företagsamhet även för våra yngre elever
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att en utredning om att erbjuda våra yngre elever
och ungdomar utbildning i entreprenörskap genomförs.

Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkar i en motion att Ljusdals kommun utreder möjligheterna att
erbjuda utbildning för våra yngre elever och ungdomar i entreprenörskap och
företagsamhet efter den UF-modell som beskrivs i motionen.
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden och Närljus för
yttrande.
Närljus ser positivt på motionen.
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås utifrån att det i nya
läroplanen för grundskolan, (LGR-11), framgår att skolan mer än i tidigare
läroplaner, ska ägna sig åt entreprenöriellt lärande. Ansvaret för hur detta ska
genomföras ligger hos rektorerna. Det är därför rektorerna tillsammans med sin
personal som väljer hur detta ska ske. Ett samarbete med UF kan vara ett
alternativ bland många. Att låsa personalen till ett koncept och organisation vore
därför enligt utbildningschefen olyckligt.
Utbildningsnämnden beslutade i december 2011 att lämna utbildningschefens
förslag till yttrande som nämndens yttrande. Nämnden avstod från att föreslå
bifall eller avslag till motionen.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en utredning över hur
vi i Ljusdals kommun på bästa sätt och tillsammans kan arbeta mer med
entreprenörskap i skolan bör genomföras.
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 37 att motionen bifalles såtillvida att
en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i
entreprenörskap genomförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0467/11
§ 106 forts.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 37
Förslag till beslut 27 januari 2012
Yttrande från utbildningsnämnden 14 december 2011
Yttrande från Närljus 12 december 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 235
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011
Motion från Helena Brink (C), 7 september 2011
Yrkanden
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V),
Maj-Britt Tönners (C), Torsten Hellström (M) och Ingalill Fahlström (MP): Bifall
till allmänna utskottets förslag att motionen bifalles såtillvida

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

§ 107

Kommunrevisionen; granskning av kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Nicklas Bremefors att återkomma
i september månad 2012 med en tydlig beskrivning av ansvarsförhållandet
mellan kommunstyrelse, nämnder och bolag. Kommunchefen får i uppdrag
att i maj månad återkomma med förslag på hur kommunstyrelsen ska arbeta
för att bättre kunna ta sitt uppsiktsansvar.

Sammanfattning
Revisionen ska årligen granska all verksamhet. Varje år gör revisionen ett antal
granskningsinsatser, bl a granskning av årsredovisningen och granskning av
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, d v s granskning av mål och
riktlinjer, uppföljning, utvärdering och arbetsformer.
Revisionen vill ta del av kommunstyrelsens arbete både ur ett nulägesperspektiv
samt framtida viktiga frågor.
Några frågeställningar som diskuteras vid dagens möte?
1. Kommunstyrelsens möjlighet att utföra sitt uppdrag under året och hur har
styrelsen arbetat med sin uppsiktsplikt (mot nämnder och bolag)?
2. Åtgärder för att kontrollera att kommunfullmäktiges beslut verkställs och att
policys m m efterlevs. Eventuella konsekvenser för verksamheten?
3. Samspel mellan styrelsen, nämnder och tjänstemän? Roller- ansvar?

Yrkanden
Lars Molin (M) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunchef Nicklas Bremefors att återkomma i september månad 2012 med en
tydlig beskrivning av ansvarsförhållandet mellan kommunstyrelse, nämnder och
bolag. Kommunchefen får i uppdrag att i maj månad återkomma med förslag på
hur kommunstyrelsen ska arbeta för att bättre kunna ta sitt uppsiktsansvar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29

§ 107 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins och Ingalill
Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

§ 108

Marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals Bandyklubbs
återinträde i bandyns högsta serie
Kommunstyrelsen beslutar
1. Närljus får i uppdrag att återkomma med ett förslag till marknadsföringsplan
för Ljusdals kommun där 150 000 kronor avsätts. 100 000 kronor avsätts till
LBK till den marknadsföringslinje som hittills är framtagen. Medel avsätts ur
kommunstyrelsens konto till förfogande.
2. Planen med marknadsföringsaktiviteter ska följas upp fortlöpande och
utvärdering ska ske vid säsongens slut i april 2013.

Sammanfattning
Roland Bäckman (S) och Kenneth Forssell (V) har lämnat in en skrivelse där de
föreslår att kommunen, med anledning av att Ljusdals Bandyklubb (LBK) tagit
steget upp i den högsta bandyserien, uppdrar åt Närljus att föra förhandlingar med
klubben om hur vi på bästa sätt kan marknadsföra vår kommun inför kommande
bandysäsong.
Vidare föreslås att kommunen avsätter 250 000 kronor ur kommunstyrelsens
konto till förfogande för marknadsföringsinsatser av vår kommun för att ta vara på
detta unika tillfälle.
Allmänna utskottet beslutade 6 mars 2012, § 27 att Närljus får i uppdrag att
tillsammans med Ljusdals Bandyklubb ta fram en marknadsföringsplan. Planen
med marknadsföringsaktiviteter ska presenteras på dagens kommunstyrelsesammanträde. Planen ska följas upp fortlöpande och utvärdering ska ske vid
säsongens slut, i april 2013.
Beslutsunderlag
Övergripande aktivitetsplan och budget, LBK- Närljus daterad 19 mars 2012
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 27
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 83
Skrivelse från Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), 27 februari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29

§ 108 forts.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD) och Annelie Wallberg (S):
Övergripande aktivitetsplan och budget LBK- Närljus godkännes. 250 000 kronor
avsätts ur kommunstyrelsens konto till förfogande för marknadsföringsinsatser av
Ljusdals kommun. Planen ska följas upp fortlöpande och utvärdering ska ske vid
säsongens slut i april 2013.
Lars Molin (M) och Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska återremitteras och
Närljus får i uppdrag att ta fram ett tydligt förslag i samarbete med LBK om hur
kommunen kan marknadsföras i samband med kommande bandysäsong efter
samma upplägg som Körslaget.
Ingalill Fahlström (MP): Närljus får i uppdrag att återkomma med ett förslag till
marknadsföringsplan för Ljusdals kommun där 150 000 kronor avsätts. 100 000
kronor avsätts till LBK till den marknadsföringslinje som hittills är framtagen.
Medel avsätts ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen,
men hjälp av ordförandens utslagsröst, beslutat att avslå återremissyrkandet.
Ärendet ska sålunda avgöras i dag. Se separat omröstningsprotokoll!
Ordföranden ställer Kenneth Forssell m fl yrkande mot Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth Forssells
yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29

§ 108 forts.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Kenneth Forssells m fl yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingalill
Fahlströms yrkande.

Beslutsexpedierat
Akt
Närljus för verkställande
LBK
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0357/11
§ 109

Årsredovisning 2011 Ljusdals kommun. För information
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ärendet kommer för beslut vid nästkommande sammanträde 5 april 2012.

3.

På allmänna utskottets möte 3 april 2012 ska behandlas frågan om en extern
resurs ska upphandlas för att göra nödvändiga rättelser av
årsredovisningarna för 2009 och 2010.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors och ekonom Eva Sandkvist informerar. Genomgång av notförteckning till resultat- och balansräkning görs.
Årsredovisningen för 2011 kommer att ha ett nytt upplägg med tydligare rubriker
i enlighet med den kritik som riktats mot 2010 års årsredovisning.
Årsredovisningen är ännu inte reviderad. PwC har utsett en ny revisor som
kommer att granska årsredovisningen.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): En extern resurs ska upphandlas för att göra nödvändiga
rättelser av årsredovisningarna för 2009 och 2010. Denna fråga ska tas upp på
kommunstyrelsens allmänna utskott 3 april 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0206/11
§ 110

Intern kontrollplan 2011. För information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet kommer åter för beslut vid nästkommande sammanträde 5 april 2012.

Sammanfattning
Varje nämnd är utifrån kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen för
den verksamhet man bedriver. Kontrollen utförs genom att viktiga processer för
verksamheten fastställts av nämnden. Processerna kontrolleras genom uppföljning
av kontrollmoment. I denna uppföljning redovisar varje nämnd de
kontrollmoment som är genomförda.
Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig måste göra bedömningen om
nämnden utifrån redovisningen i rimlig grad säkerställer en god intern kontroll.
Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningen av kommunstyrelsens
uppföljning av internkontrollen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0062/12
§ 111

Försäljning av aktierna i AB Ljusdals Servicehus
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Till AB Ljusdalshem säljs aktierna i AB Ljusdals Servicehus för bokfört
aktiekapital om 3 000 000 kronor.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att AB Ljusdals
Servicehus ska bli ett helägt dotterbolag till AB Ljusdalshem.
Styrelsen i AB Ljusdalshem beslutade den 31 januari 2012 därför att erbjuda sig
att köpa aktierna för det bokförda aktiekapitalet på 3 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
AB Ljusdalshems skrivelse 31 januari 2012
Protokoll AB Ljusdalshem 31 januari 2012, § 7

Beslutsunderlag
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0109/12
§ 112

AB Ljusdalshems ansökan om försäljning av fastigheten Ljusdal Storbyn
13:4 i Färila
Kommunstyrelsen beslutar
1.

AB Ljusdalshem får sälja fastigheten Ljusdal Storbyn 13:4 i Färila.

Sammanfattning
Styrelsen i AB Ljusdalshem beslutade den 29 november 2011 att anlita mäklare för att
försöka sälja Ljusdal Storbyn 13:4, före detta Posthuset i Färila. Fastigheten innehåller sex
lägenheter och en stor tom lokal som Posten tidigare hyrt.
Som förvaltningsobjekt är fastigheten för liten för AB Ljusdalshem och de har inte kunnat
hyra ut den tomma lokalen efter att Posten flyttade. AB Ljusdalshem anser att den bästa
ägaren till fastigheten är en egen företagare som kan flytta egen verksamhet till den tomma
lokalen och på så sätt fortsätta att utveckla fastigheten.
Tre budgivare har lämnat bud och högsta budet är 2 100 000 kronor. Det bokförda värdet hos
AB Ljusdalshem är 1 800 000 kronor.
AB Ljusdalshem begär hos kommunstyrelsen att få sälja fastigheten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 34
AB Ljusdalshems skrivelse inklusive bilagor, 1 mars 2012

Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0107/11
§ 113

Kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun godkänner förslaget om att:
•
•
•
•
•

•

Kommunen från och med februari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar
på primärvårdsnivå för personer över 18 år.
Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
Ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med
anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från
och med 1 januari 2013.
Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor.
Nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer
genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06 30. Styrgruppens sammankallande
ansvarar för att så sker.
Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser.

2.

Den politiska styrgruppen uppmanas att utreda mellankommunal utjämning.

3.

Ansvaret delegeras till omsorgsnämnden. Finansieringen hänskjuts till
budgetberedningen.

4.

Medel för att anställa en projektledare beviljas för tiden 1 juli 2012 t o m 31 december
2013 med 800 000 kronor. Medel anslås ur rörelsekapitalet.

Sammanfattning

Den 26 november 2010 beslöt regionfullmäktige att rekommendera medlemmarna att inför
verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Gävleborgs
län överförs från landstinget till kommunerna. Datum för genomförande ändrades i beslut
under 2011 till den 1 januari 2013.
För att stödja kommuner och landsting i genomförandet beskrevs en gemensam
projektorganisation som bemannades efter beslut av region-, landstings-, och
kommundirektörer och kommunchefer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0107/11
§ 113 forts.
Arbetet i projektet har bedrivits i tre arbetsgrupper under en gemensam projektledning som i
sin tur rapporterat till en projektledningsgrupp, vilken under en politisk styrgrupp på
regionstyrelsens uppdrag ansvarat för arbetet.
Projektledningsgruppen antog i januari 2011 direktiv för arbetet baserade på
regionfullmäktiges uppdrag och den i maj 2010 redovisade ”Förstudie över Sammanhållen
Hemvård i Gävleborg”.
Länets kommuner och landstinget rekommenderas att fatta följande beslut:
−
−
−
−
−

−

Att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år.
Att nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
Att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med
anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och
med 1 januari 2013.
Att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor.
Att nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer
genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06 30. Styrgruppens sammankallande
ansvarar för att så sker.
Att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2012
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 52
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 35
Kommunchef Nicklas Bremfors föreslår att Ljusdals kommun uppmanar den politiska
styrgruppen att utreda mellankommunal utjämning.
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Bifall till förslag från
omsorgsnämnden, allmänna utskottet och kommunchefen.
Ajournering begärs.
Efter ajournering återupptas förhandlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0107/11
§ 113 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag från omsorgsnämnden,
allmänna utskottet och kommunchefen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

§ 114

Flytt av Industriprogrammet till f d Fordonsprogrammets lokaler.
Information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet tas upp för beslut på nästkommande möte 5 april 2012.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om Industriprogrammet behov av
nya lokaler. Främsta orsaken för en flytt av Industriprogrammet är arbetsmiljön på
plåt- och svetssidan. Nuvarande lokaler uppfyller inte de arbetsmiljökrav som
finns för denna verksamhet. Lokalen är begränsad till endast sju svetsbås och
ventilationen är för dålig när flera elever arbetar samtidigt. Det innebär att
verkstadsporten måsten öppnas oberoende av årstid. Gasflaskorna måste förvaras
inne i lokalen på vagnar, vilket vid händelse av brand utgör en stor olycksfara och
explosionsrisk.
En annan viktig orsak är att Teknikcollegecertifieringen förnyas efter tre år då
Industrikommittén kommer till skolan för uppföljning och revision. Uppfylls inte
de krav som ställs dras certifieringen in. En viktig del i Industrikommitténs
värdering och förändringskrav under pågående treårscykel är bl a förändring av
nuvarande lokaler avseende svetsavdelningen.
Om nya lokaler färdigställs kan kommunen också satsa på vuxenutbildningen.
Vuxenelever kan tas in på både plåt och svets samt skärande bearbetning. För
närvarande kan max tre till fyra elever tas in, varför det just nu är kö till
framförallt svetsutbildningen.
Utbildningsnämndens arbetsutskott kommer att behandla frågan vid sitt
sammanträde 4 april. Förslaget till kommunstyrelsen kommer att vara att
projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för
industriprogrammet genomförs omgående.
Kommunstyrelsen kan då ta beslut vid nästkommande sammanträde.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0638/11
§ 115

Remiss: Livskraft - underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län
2013-2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till remissyttrande godkänns.

Sammanfattning
En remiss gällande Livskraft – underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län
2013-2015 har inkommit till kommunen. Svar på remissen ska lämnas senast den
31 mars 2012 till landstinget.
I samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande står:
Ljusdals Kommun har tagit del av remissutgåvan avseende underlag till regional
kulturplan för Gävleborgs län 2013-2015 och lämnar härmed synpunkter och
kommentarer enligt nedan:
Den av riksdagen beslutade ”kultursamverkansmodellen” för statlig
medfinansiering av regional kulturverksamhet skall innebära en ökad regional frihet
och större möjligheter att utforma en regional kulturverksamhet med utgångspunkt i
varje regions specifika förutsättningar. Kultursamverkansmodellen skall alltså
skapa förutsättningar för innovation och strukturellt nytänkande för att på ett bättre
sätt än tidigare tillgodose och stödja de kulturella profilområden som finns i landets
respektive regioner.
I remissunderlaget förutsätts dock att all offentlig finansiering av regional
kulturverksamhet i Gävleborgs län även fortsättningsvis ska kanaliseras via de
redan befintliga regionala kulturinstitutionerna (av vilka 8 av 9 institutioner har
Gävle som placeringsort), det vill säga ingen som helst förändring i de strukturer
som tidigare varit rådande.
Gävleborgs län är stort till ytan med långa avstånd och större delen av all
kulturverksamhet som bedrivs i länet har sin utgångspunkt i lokala initiativ och
verksamheter. Ljusdals kommun förordar därför en regional modell för stöd och
support inom kulturområdet som i större utsträckning än tidigare utgår ifrån de
lokala specifika behov som finns i länets olika kommuner. Detta skulle exempelvis
kunna ske genom att inom ramen för kultursamverkansmodellen skapa ekonomiskt
utrymme för en regional pott med utvecklingsmedel som är sökbara för lokala
initiativ och verksamheter som syftar till att utveckla regionen inom det kulturella
området.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0638/11
§ 115 forts.

Nya organisatoriska samarbetslösningar, exempelvis i form av
”klusterorganisationer” där länets kommuner tillsammans med landstinget
samarbetar organisatoriskt, skulle också kunna effektivisera och bredda såväl det
utbud som de verksamheter inom kulturområdet som bedrivs runt om i länet.
Genom denna typ av organisatoriskt samarbete kan den unika kompetens som finns
runt om i länet inom olika kulturella områden utnyttjas på ett bättre sätt än idag, och
på så sätt också starkt bidra till en utveckling av regionens kulturella identitet.
Kulturella profilområden som är unika för regionen måste på ett effektivare sätt än
tidigare tydligt identifieras och ständigt utvecklas för att stärka regionens
attraktionskraft och identitet i ett nationellt perspektiv.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 63
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 17 februari 2012
Remiss från Landstinget Gävleborg 19 december 2011
Yrkanden
Ingela Gustavsson (V), Stina Michelsson (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Landstinget Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0520/11
§ 116

Information från arbetsgruppen Ramsjö skolas högstadium
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Arbetsgruppens utredning ska lämnas till kommunstyrelsen för kännedom vid
nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Utbildningsnämndens arbetsutskott har anhållit hos kommunstyrelsen om att
företrädare för arbetsgruppen för Ramsjö skolas högstadium får komma till
kommunstyrelsen med motiveringen att kommunstyrelsen stöttar arbetet och tar
ett helhetsgrepp för bygdens överlevnad och skolans roll i detta.
László Gönczi (MP) och Maria Troedsson (M) från arbetsgruppen informerar om
gruppens arbete med utredningen om Ramsjö F-9 skolas framtid.
Diskussion förs i kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0097/12
§ 117

Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet till Trafikverket över kapacitetsutredningen godkänns.

Sammanfattning
Trafikverket har presenterat en remissversion av kapacitetsutredningen för svar
senast 31 mars 2012. Utredningen belyser huvudsakligen kapacitetsproblem inom
järnvägsområdet.
Ljusdals kommun lämnar detta egna yttrande över förslaget. Kommunen stödjer
även det yttrande som lämnas av Region Gävleborg.
Ljusdals kommun ser följande åtgärder som särskilt viktiga för att förbättra
kapaciteten och tillförlitligheten för järnvägsbunden trafik. Bakgrunden och
förutsättningarna för dessa objekt finns väl beskrivna i ett flertal tidigare
redovisade dokument, varför vi inte utvecklar våra synpunkter ytterligare.
•
•
•

Utbyggnad av dubbelspår längs Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall
Genomförande av planerad byggnation av dubbelspår Skutskär-Furuvik
Byggnation av dubbelspår längs Norra Stambanan, sträckorna KilaforsHolmsveden och Mo Grindar-Ockelbo

Ljusdals kommun vill även framhäva det faktum att åtgärder som i sin helhet inte
primärt berör det statliga järnvägsnätet kan ha stor betydelse för kapaciteten på
detta. Ett sådant exempel är den omlastningsterminal för transporter på järnväg
som planeras i Ljusdals kommun. I dagsläget lastas rundvirke från bil till järnväg
med förutsättningen att tågens längd är starkt begränsade på grund av lastplatsens
utformning. Detta innebär att fler dagliga avgångar krävs för att klara de aktuella
transportvolymerna än om en ändamålsenlig terminal byggs där längre tåg kan
användas.
Ljusdals kommun anser därför att det bör ligga i Trafikverkets direkta intresse att
aktivt medverka till att en ändamålsenlig terminal kan etableras.
Vi vänder oss mot utredningens slutsats att regional tågtrafik kan ersättas med
buss för att ge ökad kapacitet för godstransporter och interregional persontrafik på
järnväg. Vi kan se hur en sådan lösning direkt skulle påverka det stora antal
personer som pendlar längs sträckan Ljusdal-Bollnäs-Gävle för arbete och studier.
Buss i dessa relationer är inte ett realistiskt alternativ och försämrade
förutsättningar för den väl utvecklade och högt utnyttjade regionala tågtrafiken
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0097/12
§ 117 forts.
skulle innebära en direkt regionförminskning. Ett sådant alternativ skulle strida
mot ett flertal övergripande samhällsmål.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 53
Ljusdals kommuns yttrande 5 mars 2012
Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning 17 februari 2012
Yrkanden
Lars Molin (M), Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V), Maj-Britt Tönners
(C), Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0033/12
§ 118

Ansökan om bidrag till sommarteater på Träteatern vid Stenegård,
Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kulturföreningen Scensation beviljas ett bidrag på 50 000 kronor till
sommarteater på Hälsinglands Träteater, Järvsö sommaren 2012. Pengar
anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

2.

Kulturchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i september 2012 göra
en total sammanställning över de föreningar som sökt kulturbidrag 2011
samt vilka bidrag som betalats ut samt ta fram förslag på riktlinjer för
kulturbidrag.

Sammanfattning
Kulturföreningen Scensation är en nystartad ideell kulturförening med säte i
Järvsö som planerar att sätta upp en familjeföreställning (Peter Pan - ett
sommarskådespel) på Träteatern vid Stene Gård under sommaren 2012. Till
ensemblen är skådespelare och musiker med anknytning till bygden tänkta att
engageras och föreställningen ska spelas i 10 föreställningar under perioden 22
juni till 5 juli.
Ett långsiktigt syfte med detta projekt är att skapa ett årligt återkommande
arrangemang på hög konstnärlig nivå på Träteatern sommartid, som ersättning till
Folkteaterns tidigare arrangemang. Detta för att stödja turistnäringen i kommunen
samt att utveckla det lokala kulturutbudet.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 64 att kommunstyrelsen får
besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, eftersom bidragsansökan inte ryms
inom budgetramarna frö de verksamhetsbidrag och arrangörsstöd som Musik- och
kulturenheten förfogar över.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 64
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 februari 2012
Ansökan från Kulturföreningen Scensation 19 januari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0033/12
§ 118 forts.
Yrkanden
Ingela Gustavsson (V), Ingalill Fahlström (MP), Maj-Britt Tönners (C), Lars
Molin (M), Lars Björkbom (KD), Bodil Eriksson (FP), Jonny Mill (SRD),
Annelie Wallberg (S) och Kenneth Forssell (V): Kulturföreningen Scensation
beviljas ett bidrag på 50 000 kronor till sommarteater på Hälsinglands Träteater,
Järvsö sommaren 2012. Pengar anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD)
och Bodil Eriksson (FP): Kulturchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i
september 2012 göra en total sammanställning över de föreningar som sökt
kulturbidrag 2011 samt vilka bidrag som betalats ut samt ta fram förslag på
riktlinjer för kulturbidrag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingela Gustavssons
m fl yrkande om att bevilja 50 000 kronor i bidrag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om uppdrag till kulturchefen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Akt
Kulturföreningen Scensation
Ekonomienheten
Kulturchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0113/12
§ 119

Skräpplockardagar i Ljusdal 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

25 000 kronor avsätts ur kommunstyrelsens konto till förfogande för
kampanj och inköp av material inför Skräpplockarveckan.

2.

Enheten Gata/Park samordnar inköpen.

Sammanfattning
När kommunen vill uppmuntra invånarnas engagemang mot nedskräpningen är
Skräpplockardagarna ett bra tillfälle. Kommunfullmäktige hade detta uppe för
diskussion i samband med allmänhetens frågor för något år sedan och ställde sig
positiva till ett deltagande. Flera kommuner arrangerar aktiviteter i form av
tävlingar för elever med mera. Ljusdals kommun är anmäld till
arrangemanget som anordnas av Håll Sverige Rent och nu har
förberedelserna påbörjats inför Skäpplockardagarna som kommer att äga
rum vecka 17 i Ljusdal.
För att ha möjlighet att göra lite mer önskar den grupp som samordnar
kommunens insatser att ekonomiska medel avsätts för arrangemanget.
Om kommunstyrelsen avsätter pengar kan handskar köpas in till de
skolbarn som ska plocka skräp samt att något pris kan lottas ut bland
deltagarna. Även kostnader för upptryckning av kampanjmaterial kan
täckas.
Samhällstutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 57 att 25 000
kronor avsätts för kampanj och inköp av material inför
Skräpplockarveckan. Enheten Gata/Park samordnar inköpen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 57
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2012
Yrkanden
Stina Michelsson (S), Maj-Britt Tönners (C), Ingela Gustavsson (V), Bodil
Eriksson (FP) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0113/12
§ 119 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0493/09
§ 120

Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunen fattar inga beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är
klart.

Sammanfattning
Järvsö Sörby Vindkraft AB (JSVAB) drog tillbaka sin ansökan om 38 verk i
Ljusdals kommun efter att kommunstyrelsen föreslagit att ansökan skulle
avstyrkas enligt 16 kap 4 § MB.
Bolaget har nu arbetat om sin ansökan så att den nu rör 37 verk, varav 30 är
placerade i Ljusdals kommun och 7 i Bollnäs.
I den nya ansökan lämnas ena sidan av Simessjön fri, vilket innebär att några verk
har strukits från ursprungsförslaget medan andra verk har flyttats. De verk som
tidigare stod omkring en kilometer från Prästvallen har flyttats något, men
kommer fortfarande att vara synliga från vallen. Verken kommer även att ses från
Harsagården.
Ett avtal har skrivits med den elöverkänsliga personen i Bollnäs kommun. I
avtalet förbinder sig bolaget att ordna en alternativ bostad under byggtiden samt
att vidta åtgärder för att minska elektromagnetisk strålning.
Bolaget anser att det i detta skede är mycket svårt att bedöma kostnaderna för
nedmontering och återställning av marken efter avslutad drift. Med denna
anledning föreslår de att en säkerhet på 300 000 kr per verk avsätts. Säkerheten
ska gälla för vart och ett av verken men ska också kunna användas för att
återställa hela parken.
JSVAB anser att det inte finns något behov att redan nu avsätta medel för
säkerställande av återställningskostnader utan att det räcker med att säkerheten
ställs/medel avsätts först vid ett senare tillfälle. Detta eftersom vindkraftverk
skiljer sig från andra verksamheter där tillståndsmyndigheten kräver ekonomisk
säkerhet. Vindkraftverken har ett värde i sig (värdet av att driva verksamheten
överstiger driftskostnaderna).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0493/09
§ 120 forts.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen tar ställning till 16 kap 4
§ miljöbalken (Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den
kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det) och fattar beslut
enligt alternativen nedan.
1.

Tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken

2.

Inte tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 §

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 54 att kommunen inte
fattar beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 54
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 27 februari 2012
Sammanfattning av den nya ansökan 16 januari 2012
Reviderad tillståndsansökan 16 januari 2012
Bedömning av de konsekvenser som ett genomförande kan få 16 januari 2012
Karta som visar den reviderade placeringen av verken 16 januari 2012
Fotomontage från Prästvallen 16 januari 2012
Yrkanden
Bodil Eriksson (FP), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Ingalill Fahlström
(MP), Torsten Hellström (M), Lars Björkbom (KD) och Leif Persson (S):
Kommunen fattar inga beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Notering till protokollet
Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Kenneth Forssell (V) och Ingela
Gustavsson (V) avstår från att delta i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

§ 121

Nominering av ledamot till styrelsen för Sveriges Vattenkraftskommuner
Kommunstyrelsen beslutar
1. Björn Mårtensson (S) nomineras till styrelsen för Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner.

Valberedningen för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner önskar att alla
medlemmar startar sitt arbete med att nominera ledamöter.
Roland Bäckman (S) föreslår att Björn Mårtensson (S) nomineras.
Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Björn Mårtensson
Sveriges Vattenkraftskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

§ 122

Köp av fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs)
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 köps för den överenskomna köpeskillingen
5,5 miljoner kronor.
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.
3. Kommunen ska som fastighetsägare agera marknadsmässigt vid sättande av
hyror m m.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att Ljusdals kommun köper Kährsfastigheten för 5,5 miljoner kronor.
Enligt kommunchefen är de två viktigaste argumenten för ett köp att med rådighet
över fastigheten kan kommunen:
•
•

Främja tillväxt genom att Närljus får i uppdrag att med ett jobbperspektiv
hitta företag som kan etablera sig i fastigheten.
Få fastigheten och verksamheten däri att positivt bidra till utvecklingen av
Östernäs. (Lika viktigt är att säkerställa att fastigheten inte negativt
påverkar Östernäs).

Fastigheten har en tomtareal på 30 457 m2 och en lokalyta på 9 750 m2.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 mars 2012
Förslag till köpekontrakt
Yrkanden
Leif Hansen (SRD) Stina Michelsson (S), Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD),
Maj-Britt Tönners (C), Lars Björkbom (KD) och Leif Persson (S): Bifall till
kommunchefens förslag.
Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom (KD): Kommunen
ska som fastighetsägare agera marknadsmässigt vid sättande av hyror m m.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29

§ 122 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Notering till protokollet
Bodil Eriksson (FP) avstår från att delta i beslutet.
Ingalill Fahlström (MP) avstår från att delta i beslutssats 1 och 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-29
Diarienummer

KS 0175/09
§ 123

Förlängande av kommunchefsavtal
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde 5 april 2012.

Sammanfattning
Det treåriga anställningsavtalet med kommunchef Nicklas Bremefors är på väg att
gå ut och en förlängning måste ske.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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