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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0025/12
§ 147

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

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Den finansiella strategin antogs i samband med budget 2005.
Verksamheten nettokostnad ska hållas på en nivå som gör att kommunen i
tider med lägre tillväxt, lågkonjunktur, klarar balanskravet. Ett resultat
som överstiger noll.
I tider med högre tillväxt, högkonjunktur, ska ett större överskott användas
för extra insatser ex vis:
-

minskad skuldsättning/ökad soliditet
fonderas för kommunens pensionsåtagande
finansiera ökat investeringsbehov
andra extra åtgärder av engångskaraktär

Investeringar ska hållas i nivå med avskrivningarna. Med större överskott
kan dok en högre investeringsnivå accepteras.
•

Kommunchefen planerar att samla alla av kommunfullmäktige beslutade,
kommungemensamma styrdokument i en sammanställning. De inaktuella
dokumenten ska kommunfullmäktige besluta avföra samt i förekommande
fall uppdra till kommunledningskontoret att ta fram nya.

•

31 maj 2012 kommer kommunstyrelsen få en information gällande Peab
och Östernäs.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0085/12
§ 148

Ekonomisk information: Redovisning KS konto till förfogande 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Ekonom Kia Pehrsdotter- Wickman informerar:

1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: Kommunstyrelsen 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
2012-03-28 Kårböle byalag: Tryck bok Kårböle i nutid, delegeringsbeslut
2012-03-29 Gata/Park: Kampanj & material Skräpplockarveckan
2012-03-29 Scensation kulturförening: Sommarteater Hälsinglands Träteater
2012-03-29 Ljusdals Bandyklubb: Marknadsföringsåtgärder
2012-04-05 Humla kulturförening: 5-års jubileum

267,8

S:a använda medel: Kommunstyrelsen till förfogande

30,0
35,0
135,7
70,0
7,0
25,0
50,0
250,0
50,0
950,5

Summa kvarstående medel: Kommunstyrelsen till förfogande

549,5

2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: Kommunstyrelsens 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

800
800

S:a använda medel: Kommunstyrelsens investeringsutrymme

Summa kvarstående medel: Kommunstyrelsens investeringsutrymme

2 200

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0021/12
§ 149

Budgetuppföljning 2012, nämndernas utfall per mars 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ekonom Kia Pehrsdotter- Wickman informerar om nämndernas utfall per
mars 2012:
Utfallet för nämnderna per mars visar på ett samlat överskott på 6, 9 mkr.
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Övriga nämnder
Summa

516 tkr
3 065 tkr
3 009 tkr
284 tkr
6 875 tkr

Kommunstyrelse
Det positiva utfallet för kommunstyrelsen beror i huvudsak på ej ännu
debiterade/upparbetade kostnader (överförmyndare, inköp, konsulttjänster,
park, bidrag) samt tjänstledigheter och vakanser. Inom det för kommunstyrelsen totalt positiva utfallet inryms negativa utfall för driftskostnader inom
fastighetsenheten (där el, fjärrvärme och olja utgör största andelen), kostnader
på olika enheter till följd av stormen Dagmar och högre kostnader för
bostadsanpassning.
Utbildningsnämnd
Överskottet inom utbildningsnämnden beror främst på positiva utfall för
löner, delvis pga. nyligen fördelade extra medel för IT- och
specialpedagogresurser, samt intäkter för interkommunala ersättningar (IKE)
inom barnomsorg, förskoleklass och grundskola samt även IKE intäkter på
gymnasieskola och ännu ej utnyttjat centralt konto för kompetensutveckling.
Omsorgsnämnd
Inom omsorgsnämnden är det handikappomsorg och äldreomsorg som är de
främsta orsakerna till nämndens överskott per mars. Dessa verksamheter ska
uppvisa ett överskott vid denna tid på året för att klara vikariekostnaderna
under sommarsemestrarna. Fortsatt ökat behov gör dock att främst kontot
försörjningsstöd uppvisar ett underskott per mars men även avlösarservice och
korttidsboende barn/ungdom inom handikappomsorgen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0021/12
§ 149 forts.

Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora
avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder
bör vidtas:
1. Individ och familjeomsorg: Försörjningsstöd -800 tkr.
2. Grundskola: Undervisning +700 tkr.
3. Handikappomsorgen: Avlösarservice -370 tkr.
4. Skoglig verksamhet: Stormen Dagmar -150 tkr.
5. Bostadsanpassning: Anpassningsåtgärder -307 tkr

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0019/12
§ 150

Budgetförslag per april kommunstyrelsen 2013
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunledningskontorets förslag till
budgetramar 2013 godkänns.
2. Till budgetberedningens hantering ska fritidsenheten komplettera äskandet
gällande konstgräsplan med information om driftskostnader, placering,
hyresintäkter etc.
Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremfors och ekonom Kia Pehrsdotter- Wickman
informerar om kommunledningskontorets och samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag till budgetramar 2013.
Kommunledningskontoret
I budgetförslaget för 2013 har, i enlighet med fastställt budgetdirektiv, de
kostnadsökningar som följer av förändringar på grund av tidigare beslut av
kommunfullmäktige eller av myndighet eller av annan orsak som är tvingande
lagts in. Utöver detta tillkommer förslag till utökningar utöver ram för
kommunledningskontoret enligt följande:
Projektanställning för en period av 2-3 år för att öka användandet av våra
befintliga moduler i vårt ärendehanteringssystem LIS och därmed förbättra våra
dokuments tillgänglighet och tydlighet gällande senaste/giltig version. Verka för
att strukturera användningen av systemen med gemensamma rutiner (synpunktshantering, avtalsregistrering med bevakningsfunktion, projektarbete, ärendeberedning). Utbilda och ge support till användarna.
Utökning av förvaltningsekonom med 0,5 tjänst (återställning) för minskad
arbetsbelastning för ekonomfunktionen inom utbildningsförvaltningen.
Utökning med 0,5 tjänst inköpsansvarig (varav 0,25 tjänst finansieras inom ram)
för arbete med strategiska inköpsfrågor, en intern expertfunktion som stödjer
verksamheterna i beställnings och upphandlings frågor, utbildar i
inköpsdatastöden, organiserar och skapar rutiner för intern inköpsorganisation och
information, följer upp avtalstrohet och annan leverantörsstatistik, kommunens
representant vid vissa upphandlingar samt stöd för kommunens övriga
representanter vid upphandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0019/12
§ 150 forts.
Återbesättning av 1,0 tjänst vakant PA-konsult för minskad arbetsbelastning för
personalenheten och minskad väntetid för verksamheterna samt minskad risk för
skadestånd när arbetsrätten inte beaktas.
Utökning/återställning av IT-budget i enlighet med framtida behov/kostnadsnivåer
för funktioner inom televäxeln samt utökad och snabbare datakommunikation,
trådlösa nätverk uppdaterade programlicenser mm. Ökad användning/efterfrågan
av funktioner ger totalt en ökad kostnadsnivå inom IT-området, utökning behövs
även därför för att ställa om till billigare och modernare alternativ så att den ökade
volymen medför mindre kostnader per användare.
Samhällsutvecklingsförvaltningen
I budgetarbetet för 2013 har en uppräkning gjorts för en beräknad hyreshöjning,
ökade städkostnader samt arvodeshöjning med totalt 368 tkr. Dessa
kostnadsökningar kommer att täckas in genom andra kostnadsbesparingar inom
förvaltningen. Övriga kostnadsökningar kommer att täckas inom varje enhets
budget.
Ramen för fastighetsenheten är i detta budgetförslag inte justerad för vakanta
lokaler 2013. Justering för detta sker efter internprisberedningen lika som tidigare
års hantering.
Utöver detta tillkommer ett antal äskanden utöver ram för utökad/förändrad
verksamhet enligt nedan.
Folkhälsobrå begär en årlig ramhöjning för förstärkt folkhälsoarbete. Hittills har
arbetet förstärkts med externa medel från bland annat Länsstyrelsen. Detta bidrag
har upphört från 2012 vilket medför svårigheter att genomföra redan planerade
insatser. I kommunens arbete ingår inte folkhälsoarbete som en naturlig del vilket
medför ökade kostnader för insatser för att arbeta hälsofrämjande/förebyggande.
Utan ökade medel för verksamhet förblir folkhälso-perspektivet en osynlig
avskild del av kommunens arbete.
Handikapprådet begär en årlig ramhöjning för en temadag som är tänkt att
anordnas en gång per år eftersom det i nuvarande budget inte finns medel för en
sådan aktivitet.
Biblioteksverksamheten begär en årlig ramhöjning för Gärdeåsskolans bibliotek
för att utöka öppettiderna samt göra inköp av litteratur och media på andra språk
och för elever på särskolan. I Los och Ramsjö finns ett behov av utökade
öppettider för att medborgare, turister och sommarboende ska få bättre service.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0019/12
§ 150 forts.
Musik- och kulturverksamheten begär en årlig ramhöjning för att utöka med 1
musik-lärartjänst och då kunna minska väntetiden i kön till musikskolan. För
närvarande står ca 250 barn och ungdomar i kö och inom vissa instrumentgrupper
kan kötiden uppgå till 3-4 år. Utökning med 1 musiklärartjänst innebär att
ytterligare ca 50 barn och ungdomar kan få instrumentundervisning.
Enligt en preliminär beräkning av budget 2013 från förvaltaren av kommunens
skogsverksamhet kommer nettointäkterna att halveras jämfört med 2012. Detta
med anledning av stormen Dagmar som ställde till oreda i budgeten för 2012 och
de ännu så länge oklara följdeffekter det kan ha för 2013.
Från 2012 har kollektivtrafiken övergått till annan myndighet genom
skatteväxling. I ELP för 2013 och framåt finns en budgetram kvar hos SUF
gällande övergången för kollektivtrafiken som bör hanteras i kommunens centrala
budgethantering eftersom ingen del av verksamheten finns kvar inom
förvaltningen.
Räddningstjänsten har för 2013 begärt en utökning av investeringsbudgeten för att
förnya fordonsparken enligt den investeringsplan som finns upprättad. Idag finns
fyra tunga fordon som är äldre än 20 år vilket gör att det är svårigheter att få tag
på reservdelar samt att det är negativt i trafiksäkerhetshänseende.
Biblioteksverksamheten begär för 2013 investeringsmedel för inköp av ny
bokbuss. Nuvarande bokbuss blir 15 år 2014 vilket medför ökade
underhållskostnader samt att driftsäkerheten minskar.
Fritidsenheten begär investeringsmedel för 2013 till byggande av en uppvärmd
fullstor konstgräsplan i Ljusdal. Eftersom fotbollen är den klart största idrotten i
Ljusdals kommun så bör den och framförallt den breda ungdomsverksamheten ges
bra förutsättningar att utveckla sin idrott. Kommunens fotbollsföreningar lägger
för närvarande mycket pengar på hyra av konstgräsplaner i våra grannkommuner
för träningar och matcher. En byggnation av konstgräsplan skulle även frigöra
tider i inomhushallarna för övriga idrottsverksamheter.
Tillsammans äskar kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen nästan 6,5 mkr över ram vad gäller driftbudgeten och 20,4 mkr över
ram vad gäller investeringsbudgeten.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP) och Lars Björkbom (KD): Projektanställning av LISutvecklare minkas från 2-3 år till 6 månader, 250 000 kronor.
Konstgräsplan 11 mkr tas bort från investeringarna
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0019/12
§ 150 forts.
Helena Brink (C) och Marcus Evensson (S): Till budgetberedningens hantering
ska fritidsenheten komplettera äskandet gällande konstgräsplan med information
om driftskostnader, placering, hyresintäkter etc.
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Markus Evensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till kommunledningskontorets
förslag gällande projektanställning av LIS-utvecklare 2-3 år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag gällande driftsbudget mot
Ingalill Fahlströms och Lars Björkboms yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsförvaltningens förslag gällande
investering 11 mkr gällande konstgräsplan mot Ingalill Fahlströms
avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks och
Markus Evenssons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets och samhällsutvecklingsförvaltningens förslag i övrigt. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden

Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
Kommunchefen
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 151

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling:
1.

Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för
vindkraft – Vindpark Våsberget. KS 0370/10

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 152

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
Följande handlingar finns för kommunstyrelsens kännedom:
1.

Svar från omsorgsförvaltningen på Röda korsets utmaning till kommunerna.
KS 0158/12

2.

Beslut från utbildningsnämnden 14 mars 2012, § 33 gällande Ramsjö skolas
högstadium. KS 0520/11

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 153

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
2. Delgivningarna från samhällsutvecklingsförvaltningen ska rapporteras mer
frekvent.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 40-63 samt 1-61.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 154

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
AB Ljusdalshem 27 mars 2012
AB Ljusdals Servicehus 27 mars 2012
Hälsingerådet 21 mars 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 155

Information från Ljusdals Bandyklubb
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Örjan Hultman (klubbchef) och Michael Wallin (sponsoransvarig) från Ljusdals
Bandyklubb (LBK) informerar:
2007 åkte LBK ur elitserien
- 300 i snitt på läktaren
- Usel ekonomi, svagt varumärke
- Inte en ljusdalsspelare född mellan 1975 och 1987
”Bandy ska vara Ljusdals främsta varumärke”.
Värdeord: Föryngring, Delaktighet, Framtid
Föryngring
-

Satsning på egna spelare (13 av 22 i årets trupp)
A-lagsspelare synliga för ungdomarna
Information/projekt i skolor/fritids

Delaktighet
-

Gemensamma affärsdrivande nätverk
Aktiviteter/ information
Varumärkesutveckling

Framtid
-

Sportsliga framgångar i Elitserien
Långsiktighet
Framtidstro/gemensamhetsvärden
Föredöme ungdom- elit- bygden

Klubben har ungefär 150 barn och ungdomar i träning.
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 156

Medborgardialog Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett inriktningsbeslut fattas om att i en första etapp gå vidare med parken och
vägen på Östernäsområdet, med avgränsning innanför gång- och cykelvägen
längs kanten av Kyrksjön. I ett nästa steg kompletteras parkområdet med
åtgärder längs strandkanten.
3. Miljöpartiets motion om ett träningshus ska beaktas i hanteringen av
Östernäsvisionen.
4. Ärendet hanteras åter i kommunstyrelsen 31 maj 2012.

Sammanfattning
Medborgardialogen ägde rum mellan den 1 mars och 15 april 2012.
Dialogmöten planerades i kommundelarna Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och
Ramsjö. Då endast en person, tillika en ledamot av kommunstyrelsen, infann sig
till mötet i Ramsjö ställdes detta in. I övriga kommundelar genomfördes möten
som planerat. Ett antal tjänstemän och delar av kommunstyrelsen deltog vid dessa
tillfällen. En moderator hade anlitats för att leda mötena.
Totalt inkom 86 skriftliga förslag. Av dessa lämnades 20 elektroniskt via
kommunens hemsida, övriga lämnades i pappersform till förslagslådor i
anslutning till biblioteken eller till diariet.
Förslagen har varierat i omfattning och inriktning. Några förslag har presenterat
förslag till helhetslösning för Östernäsområdet medan de flesta varit relativt
begränsade till omfattning och innehåll.
I några fall har förslagen mest berört processen med medborgardialog och annat i
anslutning till denna. Några förslag har en sådan inriktning att de inte redovisas i
denna sammanställning, men finns registrerade i akt.
Ett antal förslag har redovisat motstånd mot tidigare diskuterade inslag,
exempelvis byggande av bandyarena/-hall.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 156 forts.
Flera förslag berör även det handels- och kontorsområde som inte ingår i
medborgardialogen. Även tillgängligheten till området genom t ex GC-tunnel eller
att befintlig gångbro över järnvägen kompletteras med hissar nämns i förslagen.
Förslagen kan i övrigt innehållsmässigt delas in i ett antal huvudkategorier. Dessa
är i nedanstående redovisning inte helt sorterade efter geografisk placering inom
Östernäsområdet.
Idrotts-/fritids-/friluftsverksamhet;
Bandyplan, konstgräsplan, ”betongpark” (eventuellt inomhus), allaktivitetshus,
arenabyggnad, graffittivägg, simhall/badhus/äventyrsbad, bowlinghall,
idrottshall/innebandy.
Park-/grönområde;
Anläggningar för bad och båtliv, strandpromenad, enklare botanisk trädgård,
utomhusgym, beachvolleyboll, mindre konstgräsplan, lekpark, klättervägg,
frisbeegolf, trådlöst nätverk, kolonilotter m m.
Industriell och annan kommersiellt inriktad verksamhet;
Virkesomlastning, saluhall i magasinsbyggnaden för närproducerade varor,
nöjespark.
Bland de mer utvecklade förslagen kan följande utdrag - utan att särskilt framhäva
dem - nämnas som exempel;
Förslag nummer 1. Ett flytande kallbadhus i Kyrksjön i anslutning till en gångbro
som förbinder Östernässidan med Folkparken. Komplettera befintlig gångbro över
järnvägen med hissar. Bygg ett handelshus av den befintliga stålstommen
kompletterad med mindre utbyggnader.
Förslag nummer 2. Ändra vägdragningen från Smedgatan till att gå västerut
närmare Östernäsområdet med en planskildhet under järnvägen. Utred ytterligare
om det kan vara möjligt att uppföra bostäder inom eller i närheten av Östernäs.
Soldäck vid vattnet. En scen inom parkområdet - eller möjligen en flytande - för
uppträdanden. Rastplats för framförallt vägtrafik. Alternativ sträckning av vägen
genom området.
Förslag nummer 10. Detta förslag redovisar ett antal faktorer gällande en samlad
anläggning för flera samlokaliserade idrotter, främst bandy och fotboll.
Förslag nummer 38. Förslaget innehåller en relativt utförlig beskrivning av hur
åtgärder för båttrafik kan anordnas vid Kyrksjön och med förbindelse till Ljusnan
och Växnan.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 156 forts.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Ingalill Fahlström (MP), Markus Evensson (S), Lars
Björkbom (KD) och Jonny Mill (SRD): Ett inriktningsbeslut fattas om att i en
första etapp gå vidare med parken och vägen på Östernäsområdet, med
avgränsning innanför gång- och cykelvägen längs kanten av Kyrksjön. I ett nästa
steg kompletteras parkområdet med åtgärder längs strandkanten.
Helena Brink (C): Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för utvecklingen av Ljusdals centrum i syfte att öka
attraktionskraften, företagandet och handeln i Ljusdals kommun.
Ingalill Fahlström (MP): Miljöpartiets motion om ett träningshus ska beaktas i
hanteringen av Östernäsvisionen
Grova investeringskalkyler och driftskostnader ska beräknas för inkomna förslag.
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 Kenneth Forssells m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till Helena Brinks yrkande, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 6 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 5 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat avslå Helena Brinks yrkande. Se separat omröstningsprotokoll!
Reservation
Helena Brink (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerare
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Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 156 forts.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om att miljöpartiets motion om ett träningshus ska beaktas i hanteringen
av Östernäsvisionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll!
Reservationer
Roland Bäckman (S), Annelie Wallberg (S), Markus Evensson (S) och Leif
Persson (S)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om att grova investeringskalkyler och driftskostnader ska beräknas för
inkomna förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 13 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll!
Reservationer
Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen och utvecklare Rolf Berg för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0154/12
§ 157

Redovisning av försörjningsstöd 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har skickat redovisning av försörjningsstöd per januari och februari år
2012. En analys av försörjningsstödet efter två månader är inte möjlig, men man kan konstatera att försörjningsstödet har minskat något från januari till februari. Försörjningsstödet till
arbetslösa och till dem som är sjukskrivna, men saknar sjukpenning har ökat något. Gruppen
barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ökar för femte månaden i rad. Den har ökat med
drygt 2 procent eller 75 barn sedan oktober 2011.
Under januari 2012 fick 263 hushåll 1 631 877 kronor i försörjningsstöd. Motsvarande siffra
för februari var 241 hushåll och 1 426 774 kronor. (Figur 1)
Av de personer som fick försörjningsstöd i januari var 52 procent arbetslösa, för februari var
siffran 56 procent. För de som var sjukskrivna med intyg, men saknar sjukpenning var siffran
i januari 8 procent och februari 10 procent. (Figur 2)
Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat varje månad sedan första
redovisningen i oktober 2011. Då var siffran strax under 8 procent nu ligger den på 10
procent.( Figur 3)
Figur1
Antal hushåll
Kostnad

Januari 2012
263
1 631 877 kr

Februari 2012
241
1 426 774 kr

Figur 2
Arbetslösa
Sjuk m intyg ej sjukpenning

Januari 2012
52 %
8%

Februari 2012
56 %
10 %

Figur 3
Antal barn

Okt.2011 Nov. 2011 Dec. 2011
277
304
322

Jan.2012 Febr. 2012
336
352

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

21

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0144/12
§ 158

Remiss gällande uppdaterad Nationell geodatastrategi. Beslut i
efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samhällsutvecklingsutskottets beslut godkänns i efterhand.
Sammanfattning
Lantmäteriet har skickat en remiss på uppdaterad Nationell geodatastrategi.
Förslaget är framtaget i samråd med Geodatarådet.
Svar ska vara insänt senast den 20 april 2012 så samhällsutvecklingsutskottet har
beslutat att godkänna remissvaret och har skickat det för godkännande i efterhand
till kommunstyrelsen.
I remissen ges en övergripande sammanställning av vision och strategi för
nationellt geodata. Målet med arbetet är bygga en infrastruktur för sveriges
geodata. I remissens inledning beskrivs flera exempel på nyttan för alla
samhällsdelar som på något sätt använder geodata.
Remissvar
Förutom lättare tillgänglighet och överblick ligger nyttan också i en ökad
användning av det geodata som finns i Sverige. I sin tur kan den ökade
användningen och verkande för kompetens bidra till upprätthållande och även
ökad kvalitet av geodata.
Ett förtydligande av villkoren som beskrivs i remissen skulle underlätta för
bedömningen av hur och vem data får användas.
Mycket av de strategiska målen är på god väg genom Geodatasamverkan, dess
verksamhetsplan, arbetsgrupper och arbetet med Geodataportalen. Ett fortsatt
arbete ger troligen en fortsatt positiv utveckling. Geodataportalen kan också bli en
plats för kommunen att förmedla sitt geodata.
Kommunen vill dock tillföra remissvaret att små och mindre kommuners resurser
kan påverka deras möjligheter och åtagande. Därför bör det tas i beaktande vid
kommande verkställande av de strategiska målen.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0144/12
§ 158 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 82
Samhällsutvecklingsförvaltningens remissvar 2 april 2012
Remiss gällande uppdaterad Nationell geodatastrategi 21 mars 2012
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 159

Information om Innovationsupphandling X- måltidssituationen för äldre
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Sigrid Pettersén, Robert Carlsson och Anette Jonsäll informerar om
Innovationsupphandling X- måltidsupphandling för äldre. Projektet pågår 20122015.
Vinnova har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och
utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av
måltidslösningar för äldre. Inköp Gävleborg är ägare av projektet som ska
genomföras i samarbete med fyra kommuner i länet, Region Gävleborg samt
Region Skåne. Både regionala som nationella organisationer kommer att knytas
till projektet.
Maten och måltiden är en fråga om livskvalitet. Många äldre äter för dåligt och
frågan är hur man kan ändra på det. För att hitta nya lösningar på hur äldre ska få
sina måltider måste vi upphandla på andra sätt. Projektet syftar till att skapa en
plattform för test och genomförande av innovativa lösningar.
Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många
inblandade: offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, företag som är
verksamma inom livsmedelsbranschen, men även företag inom logistikområdet
och transportsektorn.
Fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner har valts ut för pilotstudier: Gävle,
Ljusdal, Ockelbo och Hudiksvall. Att valet föll på just dessa kommuner beror på
att de har en bra geografisk spridning och storlek. Innehållet i pilotprojekten
kommer att se olika ut:
- Gävle - Köpa och utveckla dagens entreprenadlösningar
- Ljusdal - Distribution, leveranser och logistik
- Ockelbo - Ny helhetslösning för mat på ett särskilt boende för äldre
- Hudiksvall - Närproducerade leveranser, andra aktörer och miljöaspekter.

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 160

Investering i eller flytt av IP
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att bryta ner kalkylerna i mer
detaljerade poster.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

De akuta åtgärderna om 3 460 000 kronor på Idrottsparken genomförs. Den
mer långsiktiga lösningen diskuteras senare.

2.

Pengar anslås ur rörelsekapitalet.

Sammanfattning
Kommunchefen och fritidschefen har fått uppdraget att utreda en flytt av
Idrottsparken (IP) till Östernäs eller behovet av investeringar i nuvarande IP.
Investeringarna och underhållet på IP har blivit eftersatta de senaste åren i
avvaktan på beslut. Arenaprojektet och en eventuell flytt har medfört en medveten
återhållsamhet av underhållet. Nu när kommunens representationslag tagit steget
upp i Elitserien är kommunen tvungna att innan seriestarten genomföra vissa
renoveringar för att IP skall fungera för elitseriespel. Detta akuta behov är
beräknat till 3 460 tkr.
Efter de akuta åtgärderna kvarstår på nuvarande IP renovering av servicebyggnader, läktare, entréer, ispist samt en större uppfräschning av arenan. Detta är
beräknat till 4 540 tkr. Kommunchefen och fritidschefen anser att skulle vara
positivt att redan nu fatta beslut om att genomföra dessa åtgärder. En stor del av
dessa skulle nämligen kunna genomföras före seriestart i höst. En upprustad och
fräsch anläggning skulle då kunna ta emot publik, press, spelare och ledare, m fl.
En flytt till Östernäs är beräknat till drygt 30 000 tkr. En flytt till Östernäs innebär
en mängd fördelar men kommunchefen och fritidschefen kan idag inte se att
mervärdet av en flytt motsvarar den stora kostnaden som detta medför.
Det som skulle kunna motivera en avvaktan med beslut om en mer fullständig
upprustning av IP är hur utvecklingen av Östernäs fortgår. Kan det finnas positiva
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 160 forts.
effekter av en flytt av IP till Östernäs som vi idag inte ser? Positiva effekter som
skulle kunna motivera den större kostnaden.
Kommunchefen och fritidschefen föreslår att beslut fattas om att genomföra de
akuta åtgärderna om 3 460 tkr på Idrottsparken alternativt att beslut fattas om att
genomföra en mer fullständig upprustning för totalt 8 000 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 april 2012
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 135
Sammanställning renovering av IP
Sammanställning IP på Östernäs
Sammanställning plus och minus med en flytt
Sammanställning driftskostnader
Sammanställning investeringar på två resp fem års sikt
Sammanställning nödvändiga åtgärder
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Stig Andersson (V), Ingalill Fahlström (MP), Markus
Evensson (S), Kenneth Forssell (V), Leif Persson (S), Leif Hansen (SRD) och
Annelie Wallberg (S): De akuta åtgärderna om 3 460 000 kronor på Idrottsparken
genomförs. Den mer långsiktiga lösningen diskuteras senare. Pengar anvisas ur
rörelsekapitalet.
Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Torsten Hellström (M), Lars Björklund
(KD) och Jonny Mill (SRD): En mer fullständig upprustning på IP för totalt 8 mkr
ska göras.
Kenneth Forssell (V) och Annelie Wallberg (S): Kommunledningskontoret får i
uppdrag att bryta ner kalkylerna i mer detaljerade poster.
Propositionsordning
Ordföranden ställer sitt eget m fl yrkande om 3 460 000 kronor mot Helena Brinks
m fl yrkande om 8 000 000 kronor. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens m fl yrkande, Nej-röst för Helena Brinks m fl yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 160 forts.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt
ordförandens yrkande. Se separat omröstningsprotokoll!
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen bifaller följade propositionsordning:
Ja-röst för Kenneth Forssells yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Kenneth Forssells yrkande. Se separat omröstningsprotokoll!

Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0047/12
§ 161

Handikapprådets temadag, FN-dagen den 24 oktober 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

25 000 kronor ur kommunstyrelsens egna kapital får disponeras till
aktiviteter i samband med Handikapprådets temadag.

Sammanfattning
Den 24:e oktober arrangerar Handikapprådet en temadag. Denna dag är den
internationella FN-dagen och vi har valt detta datum utifrån vårt arbete med FNkonventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vi planerar
dagen att utifrån ett hälsoperspektiv där vi tänker ha föreläsare ur det globala samt
det lokala perspektivet. Temadagen blir också en möjlighet för Handikapprådets
medlemsorganisationer att visa upp sig för allmänhet och personal.
En föreläsare från Talarforum är vidtalad, Staffan Landin, som föreläser om
global folkhälsa, FN och funktionsnedsättning. Staffan har en bakgrund inom
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, där han arbetat med att få statistik mer
användbar. Bakgrunden till detta är Gapminder och Hans Rosling som är
välkända för den rörliga grafik som används för att förklara statistik. Sedan några
år tillbaka arbetar Staffan för stiftelsen Gapminder med att göra tråkig statistik om
utvecklingen i världen intressant och möjlig att förstå. Han är en föreläsare som
Hans Rosling rekommenderar när han själv inte har möjlighet att ta uppdraget.
Handikapprådet tänker sig också en lokal föreläsare med inriktning på
funktionsnedsättning och FN-konventionen.
Med anledning av ovan önskar Handikapprådet få disponera 25 000 kronor ur
samhällsutvecklingsförvaltningens egna kapital.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 91
Handikapprådets skrivelse 20 mars 2012
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
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Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0047/12
§ 161 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Handikapprådet
Ekonomienheten
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0169/12
§ 162

Markupplåtelseavtal för 220 kV kraftledning, Svenska Kraftnät
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen upplåter till förmån för Svenska Kraftnät mark för nybyggnad
av 220 kV kraftledning sträckan Kolsvedberget- Kläppa ställverk över
fastigheterna Åkern 5:3 och 6:1, Kläppa 2:7, Simanbo 1:5, Kläppa 27:1 och
Kläppaängarna 5:1.

Sammanfattning
Svenska Kraftnät har sedan 1999 planerat en rivning av nuvarande 220 kVledning mellan Kolsvedberget och ställverket i Kläppa. Den går för närvarande
via skolområdet för gymnasieskolan och genom villakvarteren söder därom. Man
har haft för avsikt att antingen gräva ned ledning i den gamla luftledningssträckningen eller bygga ny ledning runt samhället.
Senaste tillfället som ärendet var aktuellt var i maj 2010 och det har legat vilande
sedan dess.
Nedgrävningsalternativet har man uteslutit på grund av för många nackdelar i
driftssammanhang. Det som återstår är att gå utanför bebyggelsen och bygga ny
luftledning.
Energimarknadsinspektionen kommer efter kompletteringar med bland annat avtal
med kommunen och andra berörda markägare att återuppta ärendet till behandling.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 81
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2012
Information och kartor från Svenska Kraftnät
Markupplåtelseavtal
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Annelie Wallberg (S), Lars Björkbom
(KD), Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M), Ulf Nyman (C), Leif
Hansen (SRD) och Harald Noreus (FP):Bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0169/12
§ 162 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Jonny Mills m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande och vidare förmedling till
Svenska kraftnät

Justerare

Utdragsbestyrkande

31

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 163

Överlåtelse av bostadsarrende på Kläppaängarna 5:1
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen avstår från att begära inlösen av stuga på Kläppaängarna 5:1
och tillåter en överlåtelse av bostadsarrendeavtal till köpare av stugan.

Sammanfattning
Kommunen har fått förfrågan från mäklare som har försäljningsuppdrag på en
stuga på ofri grund på kommunens fastighet Kläppaängarna 5:1 om vad som
gäller beträffande arrende.
Stugan ligger inom korridor för nytt broläge över Ljusnan från Storhaga.
Kommunen har för ett tiotal år sedan löst in två stugor i området och rivit dem
p g a den planerade bron.
När den nuvarande ägaren köpte stugan för ett antal år sedan beslutades att tillåta
ett fortsatt arrende då broprojektet vid det tillfället var borttaget ur länstransportplanen.
För närvarande finns medel om 173 miljoner upptagna för projektet år under
perioden 2018-2021.
Ur den synpunkten ligger det kanske närmare till hands att diskutera en inlösen
i dag än vid förra tillfället men länstransportplanen innebär ju inte någon säkerhet
för att bron kommer till stånd vid angiven tidpunkt.
Kommunen får ersättning från Trafikverket antingen stugan löses in nu eller när
broprojektet kommer till utförande. Ersättningen betalas vanligtvis ut i samband
med att projektet avslutas.
Det torde vara möjligt att kommunen tillåter fortsatt arrende till en privat köpare
om denne görs medveten om förhållandena.
Markhandläggare Inger Bengtsson har delegation att fatta beslut om övertagande
av bostadsarrende men eftersom detta fall är speciellt önskar hon kommunstyrelsens ställningstagande i frågan. Förslag till beslut är att kommunen avstår
från att begära inlösen av stuga på Kläppaängarna 5:1 och tillåter en överlåtelse av
bostadsarrendeavtal till köpare av stugan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 163 forts.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 april 2012
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidareförmedling till mäklare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0585/09
§ 164

Förfrågan från X-Trading Sweden gällande inköp av mark i Ämbarbo
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer inte området om cirka 2 500 kvm av fastigheten Ämbarbo
2:1 till X- Trading Sweden AB, men erbjuder ett arrende av marken.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2010 att till X-Trading AB försälja ett
område om cirka 5 860 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till en köpeskilling av 15
kronor per kvadratmeter.
Köparen hade önskemål om att köpa ett större område, men en del av området var
detaljplanerat som vägområde för omdragning av Hybovägen. Detaljplanen
upphävdes i december 2010, vilket gör det möjligt att försälja den resterande
delen av det önskade området. X-Trading AB har inkommit med anhållan om att
få förvärva resterande mark mot Hybovägen
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 5 mars 2012
1.

Kommunen försäljer ett område om cirka 2 500 kvm av fastigheten
Ämbarbo 2:1 till X- Trading Sweden AB till en köpeskilling av 15 kronor
per kvm.

2.

Fastighetsbildningskostnader erläggs av köparen.

3.

I fastighetsbildningen ska bildas servitut för skidspår mellan Ljusdal och
Hybo inom det försålda området.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 59 att kommunstyrelsen
beslutar att inte sälja område om cirka 2 500 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till
X-Trading Sweden AB.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, §
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2012
Anhållan om förvärv av mark från fastigheten Ämbarbo 2:1, 22 februari 2012
Diarienummer

KS 0585/09
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 164 forts.

Yrkanden
Markus Evensson (S), Harald Noréus (FP), Kenneth Forssell (V) och Jonny Mill
(SRD): Kommunen säljer inte området om cirka 2 500 kvm av fastigheten
Ämbarbo 2:1 till X- Trading Sweden AB, men erbjuder ett arrende av marken.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons
m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidareförmedling till sökanden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0147/08
§ 165

Svar från Inköp Gävleborg på skrivelse från kommunen gällande
ersättningsanspråk för felaktig rådgivning - för kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchefen har på kommunstyrelsen uppdrag i en skrivelse till Inköp
Gävleborg önskat få dennes syn på ersättning för felaktig rådgivning rörande
upphandlingar gjorda inom projektet Stenegård LLL.
Svar på skrivelsen har nu inkommit till kommunen. Inköp Gävleborg skriver:
”Inköp Gävleborg var inkopplad i detta ärende som rådgivare och genomförare av
upphandlingar inom projektet Stenegård LLL. Råd och utförande av
upphandlingen var för direktupphandlingar som underskred den då av Ljusdals
kommun via Inköp Gävleborg faststställda beloppsgränsen för direktupphandling.
Det som sedan skedde var att projektet överskred beloppet för direktupphandling.
I den process som sedan följde med Tillväxtverket hävdade projektet med stöd av
Inköp Gävleborg och tillförd jurist att delar av de köp som projektet gjort var att
betrakta som riktiga. Den ståndpunkten har ännu inte vunnit framgång i den
förvaltningsrättsliga processen.
Inköp Gävleborgs syn på detta är att de råd och de upphandlingar som har gjorts
är korrekta medan tillämpningen av avtalet enligt förvaltningsdomstolen inte är
det.
Med detta anser undertecknad att de eventuella fel som har begåtts inte har begåtts
av Inköp Gävleborg”.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 55
Svar på skrivelse från Inköp Gävleborg 27 februari 2012
Kommunchefens skrivelse 22 februari 2012
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 32
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 166

Övrig fråga- Folkparken
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Helena Brink (C) efterfrågar information om vad som händer i Folkparken i
sommar.
Förvaltningschef Stig Olson informerar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen gör i ordning lekplatsen via kommunala pengar och insamlade
pengar via Lions
Asfalten i parken är uppriven och ska ersättas med stenmjöl
Ett samarbete sker med Arbetsförmedlingen gällande den stenläggning
som ska göras i parken
Nya träd har planterats
Tak har renoverats
En dragspelsstämma kommer att hållas i parken
Barnens Dag kommer att anordnas
Status Quo kommer att uppträda

Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått en mindre summa pengar för att kunna
sköta Folkparken. Det är viktigt med ett politiskt beslut; vad vill kommunpolitiken
med parken?
Det har figurerat uppgifter om att det finns en interimsstyrelse för Folkparken.
Den uppgiften är felaktig. Det är Ljusdals kommun som äger parken och det är
samhällsutvecklingsförvaltningen som ansvarar för driften av den.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0136/12
§ 167

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2012
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har 19 mars 2012 upprättat en redovisning.
Kommunstyrelsen hann inte behandla redovisningen vid sitt sammanträde i april
månad och därför sker redovisningen i kommunfullmäktige först i maj månad.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets redovisning 19 mars 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0091/12
§ 168

Regleringsfonder 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande:

Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 187 900 kronor)
Färila Fiskevårdsförening
Kårböle Byastuga
Kårböle Byalag
FärilaRådet
Föne IK
Kårböle VVO
Färila Hembygdsförening
Kårböle FVO
Summa:

22 000
7 000
45 000
6 000
37 800
10 000
43 500
16 600
187 900

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 114 320 kronor)
Destination Järvsö
Järvsö Arena
Scensation
JärvsöRådet
Radio Ljusdal
Summa:

20 000
32 000
45 320
0
17 000
114 320

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 48 830 kronor)
Hennans Byaråd
Ljusdals FVOF
Summa:

40 000
8 830
48 830

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 36 294 kronor)
Södra Norrlands Fiskeklubb
Radio Ljusdal
Summa:

15 000
5 000
20 000

Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 29 400 kronor)
Södra Norrlands Fiskeklubb
Radio Ljusdal
Summa:
Justerare

15 000
10 000
25 000
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0091/12
§ 168 forts.

2.

Nästa år ser kommunstyrelsen helst att FärilaRådet och Kårböle Byaråd
kommer med ett gemensamt förslag gällande Sveg – Laforsens
regleringsfond.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på
fördelning ur regleringsfonderna år 2012.
Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav)
inte tas i anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund.
Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om
förslag till fördelning av bygdemedel.
När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond har remissvar inkommit från
FärilaRådet och från Kårböle Byalags Ideella förening.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 62
Kommunledningskontorets skrivelse 21 mars 2012
Remiss Regleringsfonder från länsstyrelsen 14 februari 2012
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen
Tommy Swahn

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0381/10
§ 169

Avtal om bygdemedel gällande Vindpark Tandsjö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Avtalet med wpd Onshore Tandsjö 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 wpd Onshore
Tandsjö AB gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Tandsjö”.
Enligt avtalet ska bolaget, från och med det kalenderår då byggnationen av
Vindkraftsanläggningen startar, årligen betala 20 000 kronor per vindkraftverk
som är beslutat att uppföras och där bygganmälan skett.
Efter det att Vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel
ske årsvis i efterskott senast den 31 mars året efter det Bygdemedlet avser.
Ersättningen utgår så länge Vindkraftsanläggningen är i drift.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 61
Förslag till avtal med wpd Onshore Tandsjö AB om bygdemedel, 17 februari
2012
Yrkanden
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
wpd Onshore Tandsjö AB (undertecknat avtal samt protokoll)
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0321/11
§ 170

Visionsarbete i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Allmänna utskottet får i uppdrag att ta fram förslag till mall, planera för en
processdag, ta fram material från andra kommuner samt beakta förslag från
Ingalill Fahlström (MP).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag från kommunfullmäktige i
visionsarbetet:
•
•
•

Ta fram en vision utifrån den viktigaste frågan och de tio
framgångsfaktorerna
Hur tas handlingsplaner fram för de olika framgångsfaktorerna?
Ta fram modell och direktiv för mål och riktlinjer

Yrkanden
Karin Jansson (MP) och Marie-Louise Hellström (M): Medborgarna ska bjudas in
till en processdag för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Ingalill Fahlström (MP):
• En processgrupp utses som ska arbeta område för område
• En målsättning per område ska formuleras och arbeta med uppföljning
enligt en GAS-skala (Goal Attainment Scaling, d v s måluppfyllelseskala).
• En handlingsplan per område tas fram och slutligen tas en övergripande
målsättning fram utifrån dessa mål och planer.
Propositionsordning
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning: Allmänna utskottet får i uppdrag att ta fram förslag till mall,
planera för en processdag, ta fram material från andra kommuner samt beakta
förslag från Ingalill Fahlström (MP). Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ksau
Kommunchefen fk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0076/11
§ 171

Stenegårds framtid
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Stenegård behålls i kommunens ägo till och med 2015 för att ge tid till att
utreda frågeställningarna i remissvaren.

Kommunstyrelsen beslutar
1.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan får
kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på organisation,
finansiering, styrning och planering med mera t o m 2015.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011 att sända ut slutrapporten för
Stenegård på remiss till de politiska partierna samt Närljus. Senaste dag för
yttrande var den 13 februari 2012, vilken sedan förlängdes till den 29 februari
2012.
Yttranden har inkommit från sju politiska partier samt från Närljus.
En del frågor ställs i remissvaren. Bland annat vill Folkpartiet att det ska utredas
om man kan förlägga en regional turistadministration på Stenegård och om det går
att starta kvalificerad turismutbildning. Flera partier ställer frågan om vad det
finns för regionalt intresse av att driva Stenegård.
Allmänna utskottet föreslår 3 april 2012, § 64 att Stenegård behålls i kommunens
ägo till 2015 för att ge tid till att utreda frågeställningarna i remissvaren.
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag på projektorganisation,
finansiering med mera.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 64
Sammanfattning av remissvar gällande slutrapporten för Stenegård, 21 mars 2012
Remissyttranden från Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet de
Gröna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Nya Moderaterna, Socialradikala
Demokraterna samt Närljus
Kommunstyrelsen protokoll 1 december 2011, § 342

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0076/11
§ 171 forts.
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Stenegård behålls i kommunens ägo till och med 2015 för att ge tid till
att utreda frågeställningarna i remissvaren. Kommunchefen får i uppdrag att ta
fram ett förslag på organisation, finansiering med mera t o m år 2015.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Ingalill Fahlström (MP), Markus Evensson (S) och Helena
Brink (C): Bifall till kommunchefens förslag.
Kenneth Forssell (V) och Ingalill Fahlström (MP): Till kommunchefens uppdrag
ska tillfogas styrning och uppföljning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Leif Hansen m fl
yrkande om att behålla Stenegård t o m 2015 för att ge tid till att utreda
frågeställningarna i remissvaren. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m
fl yrkande om uppdrag till kommunchefen inklusive Kenneth Forssells m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 172

AB Ljusdalshem, försäljning av fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals
Servicehus
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

AB Ljusdalshem tillåts sälja fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals
Servicehus för det bokförda värdet 6 800 000 kronor.

2.

AB Ljusdals Servicehus tillåts göra en om- och tillbyggnad av 41 stycken
lägenheter och gemensamhetslokaler för den budgeterade kostnaden
30 190 000 kronor.

Sammanfattning
Styrelserna i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus har beslutat att sälja
respektive köpa fastigheten Gärde 16:1 och bygga om fastigheten till ett
trygghetsboende med 41 stycken lägenheter. Lägenheterna ska byggas med tanke
på tillgänglighet. Det ska byggas hissar och gemensamhetsanläggningar där det
ska rymmas fotvård, frisör och liknande. Det ska även rymmas boende för
anhöriga samt för personal.
Fördelen med att boendet läggs i AB Ljusdals Servicehus är att kravet på
avkastning är lägre och att hyrorna inte behöver bli så höga. I kalkylen räknar man
med en hyra på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter.
Läget är strategiskt bra, i omgivningarna finns två omsorgsboenden samt att det är
nära till affär.
Bidrag på 4 919 600 kronor är sökt hos länsstyrelsen. Bygglov är redan sökt och
förhoppningen är att Trygghetsboendet kan stå klart hösten 2013.
Styrelserna för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus vill få ett beslut från
ägarna om:
1.

AB Ljusdalshem säljer fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus
för det bokförda värdet 6 800 000 kronor.

2.

Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och gemensamhetslokaler för
den budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03

§ 172 forts.
Omsorgsnämnden beslutade 15 mars 2012, § 38 att bifalla att ett trygghetsboende
skapas i Ljusdal.
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 31 att AB Ljusdalshem får sälja
fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus för det bokförda värdet
6 800 000 kronor. Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och
gemensamhetslokaler för den budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor
godkänns.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 38
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 31
Omsorgsförvaltningens yttrande 14 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 24
Skrivelse från AB Ljusdalshem 31 januari 2012
AB Ljusdalshem protokoll 31 januari 2012, § 8
AB Ljusdals Servicehus protokoll 31 januari 2012, § 6

Yrkanden
Markus Evensson (S), Torsten Hellström (M), Marie-Louise Hellström (M),
Helena Brink (C) och Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0026/12
§ 173

BRIS, ansökan om ökat bidrag från kommunerna
Kommunstyrelsen beslutar
1. BRIS stödtelefon 116 116 beviljas anslag med 18 986 kronor för 2012.
2. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
3. I fortsättningen ska begäran om anslag till Bris stödtelefon 116 116 hanteras av
omsorgsnämnden.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i en skrivelse uppmärksamma
regeringen på det statliga ansvaret för en nationell stödlinje samt
det orimliga i att kommunerna finansierar en rikstäckande stödlinje.
Sammanfattning
BRIS har den 13 januari 2012 tillskrivit samtliga kommuner i landet med en
begäran om utökat bidrag med en krona per invånare och år. Detta för att
möjliggöra att en stödtelefon för barn och unga skall kunna vara i drift dygnet
runt. BRIS har 600 frivilliga jourer i landet varav 100 finns i region nord, dit
Ljusdal hör. Under 2010 dokumenterade BRIS 24 000 stödjande kontakter via
telefon, mail och chattar, utöver detta försökte flera tusen ringa BRIS när
stödtelefonen var stängd.
Skrivelsen skickades till omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningens chef
skriver i sitt yttrande:
Omsorgsförvaltningen kan se att i Ljusdals kommun behöver fler barn och
ungdomar stöd via socialtjänsten. Samtidigt vet omsorgsförvaltningen att alla
unga inte vill ta kontakt med socialtjänsten i första hand, utan en anonym kontakt
som BRIS är lättare att ta som ett första steg. Omsorgsnämnden (ON) bidrar
årligen till BRIS via det föreningsbidrag som ON hanterar. Undertecknad anser att
detta är ett bidrag som rör kommunens alla barn och unga och därför bör frågan
hanteras av kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunstyrelsen att ge bidrag med en krona per innevånare och år till BRIS
(barnens rätt i samhället), för år 2012 med summan 18 986 kronor (officiell
statistik per 30 november 2011).
Allmänna utskottet beslutade 3 april 2012, § 65 att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska det klargöras hur mycket omsorgsnämnden betalar till BRIS årligen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0026/12
§ 173 forts.
Omsorgsnämnden har för 2012 beslutat att ge BRIS de sökta 14 500 kr i bidrag.
(Bidrag 2011: 20 000 kronor)
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 april 2012
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 65
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 40
Omsorgsförvaltningens yttrande 31 januari 2012
Skrivelse från BRIS 13 januari 2012
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Karin Jansson (MP): BRIS stödtelefon 116 116 beviljas
anslag med 18 986 kronor för 2012. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till
förfogande. I fortsättningen ska begäran om anslag till Bris stödtelefon 116 116
hanteras av omsorgsnämnden.
Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (S): Kommunledningskontoret får i
uppdrag att i en skrivelse uppmärksamma regeringen på det statliga ansvaret för
en nationell stödlinje samt det orimliga i att kommunerna finansierar en
rikstäckande stödlinje.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons och
Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget och Leif
Hansens yrkande om uppdrag till kommunledningskontoret. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
BRIS
Ekonomienheten för utbetalning till BRIS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0530/11
§ 174

Svar från Sveriges Kommuner och Landsting på skrivelse gällande
förfrågan kring gatubelysning i Ljusdals kommun - för kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
På uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet skickade samhällsutvecklingsförvaltningen i oktober en skrivelse till Trafikverket för att inleda en förhandling
om belysningsstolparna som kommunen har på statliga vägar.
I Trafikverkets svar hänvisar de till SKL och att Trafikverket avvaktar svar från
SKL som för samtal med staten om vägbelysningen.
Samhällsutvecklingsutskottet gav därför den 17 januari 2012, § 2
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att tillskriva SKL om när deras
samtal med staten kommer att avslutas för att få reda på när Trafikverket kan
väntas återuppta förhandlingarna med kommunerna.
Svar har nu kommit från SKL som lyder:
”Medfinansieringsutredningen (den Billingerska utredningen) är avslutad men
diskussionen om gränserna för väghållaransvaret mellan staten, kommunerna och
de enskilda vägarna pågår fortfarande. Trafikverket har startat en översyn av
väghållaransvaret och både SKL och Riksförbundet för enskilda vägar (REV)
ingår i styrgruppen. Målet med projektet är att föreslå ett avgränsat
väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån
samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Ett av projektresultaten
är att redovisa gällande regelverk och kriterier för väghållningsansvar inklusive
belysning, GC-vägar, broar och busshållplatser. Trafikverket, SKL och REV är
överens om att målbilden för väghållaransvaret är att kommunerna bör ha
huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga
vägnätet, att staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett
övergripande vägnät i tätort samt att de enskilda väghållarna bör ha ansvar för
vägar på landsbygd med främst nytta för det enskilda.
Översynen har tagit fram en slutrapport som ska förankras internt inom
Trafikverket och därefter redovisas för Näringsdepartementet. Departementet
förväntas ta ställning till hur arbetet ska bedrivas vidare och därefter är det SKL:s
ambition att återuppta diskussionerna med Trafikverket om ansvaret för
vägbelysningen längs statliga vägar. SKL förstår att Ljusdals kommun vill ha ett
besked om hur frågan om ansvaret för vägbelysning längs statliga vägar ska
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0530/11
§ 174 forts.
hanteras. SKL vet att en stor andel av Sveriges kommuner upplever samma
problem. Vi kommer att fortsätta framhålla att staten måste ta sitt fulla
väghållaransvar för belysning, GC-vägar med mera. Målet är att få fram
nationella riktlinjer där SKL och Trafikverket är överens om principerna för
ansvarsfördelningen. I avvaktan på detta så är det inget som hindrar en enskild
kommun från att försöka komma överens med Trafikverket i er region”.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 86
SKL:s svar 19 mars 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 2
Trafikverkets skrivelse 4 januari 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse till Trafikverket 10 oktober 2011
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 september 2011, § 144

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0105/12
§ 175

Ansökan om bidrag till arrangemang på Internationella kvinnodagen 8
mars 2012 - Ljusdals Kvinnor i Förening
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan avslås med motiveringen att den inkom för sent. Ljusdals Kvinnor
i Förening uppmanas att inför 2013 års arrangemang i komma in med
ansökan i god tid.

Sammanfattning
Ljusdals Kvinnor i Förening har ansökt om bidrag för kostnader i anslutning till
arrangemanget ”Woman in Red” vid internationella kvinnodagen den 8 mars
2012. Föreningen ansöker om bidrag för teknikkostnader, föreläsararvode,
marknadsföringskostnader (totalt 22 800 kronor) och överskottet från
arrangemanget går oavkortat till välgörande ändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 94
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 23 mars 2012
Ansökan om bidrag till arrangemang på Internationells kvinnodagen, 28 februari
2012

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdals kvinnor i förening

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0366/11
§ 176

Medborgarförslag om fritt busskort för de elever som inte kan studera i
Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan föreslås ingå i kommande
samtal med Landstinget angående kostnaden för ungdomars kollektiva
resande.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att de elever som idag studerar
på andra orter, och därmed får inackorderingsbidrag, även ska få rätt till fritt
busskort.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslaget skickades därefter till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsförvaltningen har i september 2011 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen. Förvaltningen har räknat fram en kostnad för förslaget. I september 2011 var det 79 elever som fick inackorderingsbidrag och därmed, enligt
medborgarförslaget, skulle få rätt till busskort. Varje busskort kostar 5 000 kronor
per läsår. Den ökade kostnad som förslaget innebär blir 395 000 kronor per år.
Denna kostnadsökning finns det inte utrymme för i de budgetramar
utbildningsnämnden har och därför föreslår förvaltningen att förslaget inte
genomförs inom nuvarande budgetram. För att genomföra förslaget krävs att
utbildningsnämnden ansöker om utökad ram.
Utbildningsnämnden beslutade i september 2011 att yttrande skickas till kommunstyrelsen utan uttalande från nämnden om bifall eller avslag till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att utbildningsförvaltningen har utrett kostnaden utifrån utbildningsnämndens ansvarsområde
och där finns om så önskas möjlighet att arbeta in beskriven kostnad i framtida
budgetarbete.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0366/11
§ 176 forts.
Kollektivtrafikberedningen och Hälsingerådet har initierat frågan om ”gratis”
kollektivtrafik för ungdomar hos Landstinget, som är den nya huvudmannen för
kollektivtrafik i länet.
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att belysa kostnaderna för ”gratis”
kollektivtrafik för ungdomar boende i Ljusdals kommun.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 42
Förslag till beslut 25 januari 2012
Utbildningsnämndens yttrande 28 september 2011, § 93
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 2011
Medborgarförslag 23 juni 2011
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0615/11
§ 177

Medborgarförslag gällande belysning på gångvägen mellan förskolan
Buffeln och Gärdeåsskolan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det
sätts upp två stycken lyktstolpar efter gångvägen mellan förskolan Buffeln och
Gärdeåsskolan. Vägen upplevs som mycket mörk under vinterhalvåret.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen stödjer medborgarförslaget och kan, om
kommunfullmäktige så beslutar, beställa aktuella stolpar från Ljusdal Elnät AB.
Förvaltningen anser att önskemålet om belysning längs med den aktuella sträckan
är motiverat. Många barnfamiljer går och cyklar sträckan året om, vilket bör
uppmuntras.
I just detta ärende kan det vara viktigt att ställa denna förfrågan i relation till andra
som efterfrågar belysning i kommunens yttre delar. I en jämförelse blir dock
kostnaden för dessa stolpar betydligt lägre då de kan kopplas på befintlig
anläggning samt att energiförbrukningen är lägre på stolpar på GC-vägen än på de
större vägarna.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att många barnfamiljer
går och cyklar året runt efter gångvägen mellan Buffeln och Gärdeåsskolan. För
att göra sträckan ännu säkrare och mer tilltalande är ett förslag om två lyktstolpar
efter sträckan väl motiverat. Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse kan åtgärden göras till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad än i
andra fall, vilket ytterligare motiverar att medborgarförslaget ska bifallas.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0615/11
§ 177 forts.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 45
Förslag till beslut 27 januari 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 5 januari 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 303
Medborgarförslag 14 december 2011
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Markus Evensson (S), Leif Hansen (SRD), Leif Persson
(S), Harald Noréus (FP) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0397/11
§ 178

Medborgarförslag om att skiljelinje målas på asfalten på gång- och
cykelvägen runt Kyrksjön
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att symboler målas på ett antal ställen
runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska välja.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en
skiljelinje mellan gående och cyklister målas på gång- och cykelvägen runt
Kyrksjön, detta eftersom det är svårt att veta på vilken sida av gång- och
cykelvägen som man ska gå eller cykla. Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till
gång- och cykelvägar i Bromma som är målade med skiljelinjer.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2011 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Förvaltningen svarade i oktober 2011 att man anser att förslaget ska avslås. Den
aktuella gång- och cykelvägen är tre meter bred och med den bredden är det svårt
att få till fungerande ”filer” för gående och cyklister eftersom det då blir svårt för
cyklister att mötas i sin ”fil”. Trafiksäkerheten förstärks troligen inte av denna
åtgärd eftersom ömsesidig respekt och flexibilitet kommer att krävas även i
framtiden då cyklister ska passera gående.
Målningen skulle kosta drygt 65 000 kronor och skulle vara en återkommande
kostnad för enheten Gata/Park eftersom målning måste återkomma med jämna
mellanrum.
Förvaltningen skriver i sitt förslag att om det känns otryggt att gå runt Kyrksjön
på grund av att de gående inte vet vilken sida cyklisterna kommer att välja och
viceversa kan symboler målas på ett antal ställen runt slingan så att det framgår
vilken sida respektive trafikant ska välja. Symbolerna kostar cirka 200 kronor per
styck.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt remissyttrande att det enligt
remissyttrandet från samhällsutvecklingsförvaltningen är svårt att få till ”filer” för
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

KS 0397/11
§ 178 forts.
gående och cyklister på grund av att gång- och cykelvägen är för smal för en
”filindelning”. För att öka skyltningen föreslås däremot att symboler målas på ett
antal ställen runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska
välja.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 43
Förslag till beslut 25 januari 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 4 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 29 augusti 2011, § 190
Medborgarförslag 4 augusti 2011
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Annelie Wallberg (S), Harald Noréus (FP) och MarieLouise Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-05-03
Diarienummer

§ 179

Övriga frågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
2. Representanter för Ljusdalsbygdens museum bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträde 31 maj 2012 för information om museets flyttplaner till
Bryggeriet.

Harald Noréus (FP) vill ha information gällande:
- Grottbadet i Järvsö
- Ljusdalsbygdens museums flyttplaner till Bryggeriet

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
- Grottbadet i Järvsö. Alla formella kommunbeslut måste Järvsö Grottbad AB
själv driva, det ligger i det privata bolagets intresse. Varje fråga måste
hanteras i tur och ordning.
- Ljusdalsbygdens museum. Museet är en anslagsstiftelse, kommunen
finansierar. Stiftelsen har en egen styrelse som är en egen juridisk person.
Kommunen har två platser i styrelsen. Ordförandeskapet tillsätts inte via
kommunen.
Beslutsexpediering
Akterna
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