PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 16:45

Beslutande:

Roland Bäckman (S) ordf
Annelie Wallberg (S), § 298-300
Kristina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Stig Andersson (V) tjg ers istf Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C) tjg ers istf Helena Brink (C)
Christer Sjöström (M) tjg ers istf Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP) tjg ers istf Bodil Eriksson (FP)
Karin Jansson (MP) tjg ers istf Ingalill Fahlström (MP)
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Gatu- och parkchef Emma Nordebo Snygg § 298
IT-chef Rickard Blank § 299
László Gönczi (MP) och Björn Mårtensson (S) § 300
Tf VD Närljus Stefan Färlin § 301
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Karin Jansson (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-10-03

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande

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

Roland Bäckman
Justerande

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

Karin Jansson

Paragrafer

298-309

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-09-27

Datum för anslags upprättande

2012-10-03

Datum för anslags nedtagande

2012-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0071/11
§ 298

Information om gatubelysning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde i oktober ta fram ett förslag till beslut.

Sammanfattning
Allmänna utskottet fick 13 september 2012, § 141 en information om
gatubelysningen. Utskottet beslutade att till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen ska ingen ytterligare vägbelysning raseras (om det inte är
nödvändigt av säkerhetsskäl).
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om gatubelysning och
gatubelysningspolicy i Ljusdals kommun:
Kommunal väg sköts av kommunen
Statlig väg sköts av Trafikverket
Enskild väg sköts av vägförening, ibland med bidrag från kommunen och
Trafikverket
Vem tar hand om gatubelysningen? Dagens situation är att den som en gång satte
upp belysning sköter om den.
I den av kommunstyrelsen beslutade gatulysningspolicyns står att vägens
huvudman tar hand om belysningen.
Fakta
•
•
•
•

Justerare

Kvicksilverarmaturerna måste bytas ut eller raseras
Kommunen har ca 3600 armaturer på kommunal och enskild vägnät. Där
är armaturerna bytta
Kommunen har ca 1200 belysningspunkter (kvicksilver) längs statlig väg.
Det är svårt att sätta en exakt prislapp på detta då anläggningarna är
utspridda, vissa har metallstolpar men de flesta har trästolpar och
luftledning. En schablon på 12 500 kr för att ersätta en stolpe ger en
kostnad på 15 000 000 kronor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0071/11
§ 298 forts.
Värt att tänka på
•
•
•

Vissa enskildas personer och föreningar har redan övertagit kommunal
belysning
Kommunen arbetar med miljömål och energieffektivisering vilket innebär
att vi snart som möjligt bör att ett beslut så att kvicksilverarmaturerna
försvinner.
Kommunen har inte samma befolkningsspridning i dag som på 1960- och
1970-talet då belysningen sattes upp. På vissa platser finns mycket få
boende men många stolpar

Frågeställningar från samhällsutvecklingsförvaltningen
Ska policyn gälla?
Eller ska all belysning vara kvar?
Hur finansieras detta?
Driftbudget är idag på 3 600 000 kronor. I detta ingår lyse, underhåll och
avskrivningskostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

§ 299

IT i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
IT-chef Rickard Blank informerar om IT-verksamheten i Ljusdals kommun:
Status slutet av 2008 (då IT-chefen tillträdde):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back-up fungerade inte
Inget system för helpdesk (telefonistrul)
Inget system för inventarieregister
Inga reinvesteringspengar men akut behov
Gammal utrustning
Avsaknad av support- och serviceavtal på mycket utrustning (för gammal
utrustning)
Ingen totalkontroll på IT-kostnaderna
Inga pengar i budget
Underbemanning

Antal datorer
Servrar
Trådlösa knytpunkter
Läsplattor
Nya datorer
IT-tekniker
Smarta telefoner

2009

2012

1 400
70
4
-

2 500
100
100 + 100
100 +
450
7
ca 100

7
10

2012 är det en ”förbättring” av antalet krascher i systemen.
IT-enheten
- 9 miljoner kronor i driftbudget
- 3,5 miljoner kronor i investeringsbudget
7 IT-tekniker
1 informationssäkerhetssamordnare (Hälsingeresurs)
1 IT-chef
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27

Diarienummer

§ 300

Återrapportering från bolagsstämma m m med Inlandsbanan AB
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Björn Mårtensson (S) informerar om att Ljusdals kommun är delägare i
Inlandsbanan AB (IBAB). Kommunen har idag ingen styrelseplats. Inlandsbanan
är främst en transportbana från Gällivare till Filipsstad.
IBAB arbetar mycket med att regeringen ska avsätta mer pengar för att rusta
banan (idag 110 miljoner kronor).
Stora delen vad gäller vår kommun är främst turistdelen. Fågelsjö Gammelgård
har ett väldigt bra samarbete med IBAB. När Gammelgården nu är ett världsarv så
hoppas man att fler folk kliver av tåget och besöker gården.
László Gönczi (MP) informerar om årsmötet från i maj. Budgeten går ihop.
I augusti var det en hearing där ”Trafikverkets utredning om Inlandsbanans
funktion och roll i transportsystemet” presenterades. Förutom representanter för
Trafikverket och IBAB deltog ett 40-tal företrädare för kommuner, regioner,
näringsliv och tågoperatörer (från Ljusdal deltog László Gönczi). Efter
Trafikverkets presentation gavs möjligheter till att kommentera och lämna
synpunkter på utredningen och den sammanfattande analysen. Trafikverket vill
även få de framförda synpunkterna skriftligt och kommer att arbeta vidare med
utredningen i syfte att kunna presentera ett slutligt förslag under september
månad. Det slutliga förslaget kommer att sändas ut för en snabbremiss till dem
som deltog i mötet.
László Gönczi upplever att kommunen har mycket att diskutera kring framtid och
potential i Inlandsbanan.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0025/12
§ 301

Redovisning från Närljus om ansvarsområden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Tf VD Stefan Färlin informerar om Närljus ansvarsområden.
Sammanfattning
•
•
•
•
•
•
•

Närljus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat
näringsliv i Ljusdals kommun- som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler
invånare
Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse
Grundades 1986 av kommunen och företagarna
Delegerade samtliga näringslivsfrågor till Närljus
Styrelsen består av tre representanter utsedda av företagarna, tre av
kommunfullmäktige utsedda förtroendevalda och kommunchef som adjungerad
Arbetet styrs av en handlingsplan (beslutad av kommunfullmäktige) och årlig
aktivitetsplan/budget
Över 25 års erfarenhet av samverkan

Ansvarsområden
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Starta eget
Företagsutveckling
Näringslivsutveckling
Företagsetablering
Landsbygdsutveckling, projektstöd/rådgivning och internationaliseringsfrågor
Turism
Marknadsföring av Ljusdals kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0025/12
§ 301 forts.
BIS- branscher i samverkan
Består av följande företagsnätverk/organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Företagarna: 200 medlemmar
Ljusdal Handel: 52 medlemmar
Ljusdal i Centrum: 70 medlemmar
Information Brokers: 11 medlemmar
Bilof: 30 medlemmar
LRF Mellanljusnan: 700 medlemmar
Ljusdals Mekanföretag ekonomisk förening: 20 medlemmar
Destination Järvsö AB: 100 avtalsägare

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0594/11
§ 302

Lokal strategi för besöksnäringen, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade i december 2011 att ge Närljus i uppdrag att ta fram
förslag på en kommunal turismstrategi. Arbetet ska ske parallellt med arbetet med
den gemensamma kommunala visionen.
Efter en dialog med kommunstyrelsens presidium har Närljus valt att kalla
projektet för lokal strategi för besöksnäringen.
Allmänna utskottet beslutade i april 2012 att godkänna förslag till projektdirektiv
för strategin under förutsättning av att Närljus styrelse också godkänner
direktiven.
Arbetet ska vara klart i februari- mars 2013.
Närljus tf VD Stefan Färlin informerar om arbetet med strategin:
Huvudintressenter
•
•
•

Besöksnäringen är ett komplext system. Den är sammansatt av en rad
branscher. Vidare är den sammanlänkad och mer beroende av offentliga
strukturer än de flesta andra näringar.
En konstruktiv samverkan mellan privat och offentlig sektor är avgörande
för näringens utveckling (Svensk Turism AB, 2010)
Närljus ser tre huvudgrupper, vilka ska ges möjlighet att delta i arbetet
med att ta fram en lokal strategi för besöksnäringen- Näringslivet,
kommunen och samhället som här representeras av föreningslivet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0025/12
§ 303

Lokal utvecklingsstrategi, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar utkast till regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län (RUS) 2013-2020. RUS:en är nu ute på remiss och
svar ska lämnas senast 10 december 2012.
Utifrån RUS:en ska en lokal utvecklingsstrategi för Ljusdal (LUS) tas fram.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0512/10
§ 304

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals
kommun 2011- 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser
som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Roland Bäckman eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Yvonne Oscarsson.
Kontrasignation skall göras av kommunchef Nicklas Bremefors, av socialchef
Marita Wikström, av tf utbildningschef Tor Jonsson eller av samhällsutvecklingschef Stig Olson.
Sammanfattning
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska
underteckna handlingarna.

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga banker
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0217/12
§ 305

Medarbetarundersökningen 2011 - sammanfattningar från
förvaltningarna
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Under november och december 2011 genomfördes en medarbetarundersökning
bland kommunens anställda. Förvaltningscheferna har nu sammanfattat resultaten
på sina respektive förvaltningar.
Kommunchefen skriver i sin sammanfattning av hela kommunens resultat att
svarsfrekvensen var 75%.
•

89,4 % trivs på sin arbetsplats och 84% tycker att de har stimulerande
arbetsuppgifter. 71,7% anser att det finns goda möjligheter att utvecklas och
lära sig nya saker.

•

42,3% upplever negativ stress och 47,4% svarar att det inte finns tid för
planering och uppföljning. 37,9% tycker att arbetsbelastningen är för hög i
förhållande till arbetstiden.

•

28,2% svarar att de utsätts för hot eller våld i sin arbetssituation.

•

90,5% är aktiva i planeringen av arbetet och 87,7% upplever att de har stor
frihet att själv planera sitt arbete.

•

Mellan 80-90% anser att man kan prata med sin chef om svårigheter i arbetet,
att chefen visar förtroende, att chefen visar uppskattning och att man har fått
en klar uppfattning på hur chefen ser på arbetsinsatsen.

•

30% vet inte hur den politiska organisationen fungerar.

Den sammanlagda bedömningen är att många upplever att det är stressigt och att
tiden inte räcker till. Men trots detta trivs de allra flesta med sin arbetsplats. En
förklarande faktor kan vara att man är delaktig i planerandet av arbetet och känner
stor frihet i att kunna planera sitt eget arbete. Övergripande får cheferna ett gott
betyg, men oroväckande är att så många utsätts för hot eller våld i sin
arbetssituation. Resultatet kommer att diskuteras i kommunens ledningsgrupp och
åtgärdsplaner görs på respektive enhetsnivå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0217/12
§ 305 forts

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 70
Sammanfattningar av resultaten av medborgarundersökningen

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0394/10
§ 306

Rapport gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla ett
medborgarförslag gällande kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en
utredning skulle tillsättas.
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande
Stockholmskortet där olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle
ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen,
Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. Bussförbindelse mellan dessa
skulle också ingå.
Utredaren skriver att turismnäringen redan idag arbetar med paketering av sina
produkter, förslagsvis bör det undersökas om turismnäringen och Närljus
tillsammans med de lokala näringsidkarna är intresserade av att ett kommunkort
införs i Ljusdals kommun. Det handlar om att samordna både privat, föreningsoch kommunal verksamhet. Logistiken runt transporterna mellan de olika
faciliteterna är en annan viktig fråga som måste utredas om det beslutas att införa
ett kommunkort.
Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination Järvsö, Ljusdal i Centrum,
kommunens Informationsenhet och biblioteket med flera för att få svar på sina
frågor.
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor
återstår att besvara till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort?
Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna?
Vad ska ingå i kortet?
Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt
kommunkort bör det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.
Hur ska en strategi för marknadsföring se ut?
Giltighetsperiod?
Ska kortet vara gratis eller gratis eller köpas?
Ska kortet beställas online?
Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade?

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0394/10
§ 306 forts.
•
•
•
•
•
•
•

Hur hanteras eventuell vinst?
Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken?
Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?
Vilka språk ska kortet finnas på?
Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En
kostnadsberäkning utifrån sannolika priser och volymer bör ge en bättre bild.
Skulle två taxiresor/dag kunna ingå i kortet? För att underlätta de bristfälliga
kommunikationerna mellan kommundelarna.
Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 76
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7
februari 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164
Medborgarförslag 20 december 2009

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0310/12
§ 307

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 13 juni 2012, § 206 kommunchefen i uppdrag att till
kommunstyrelsens hearingar med nämnderna, bolagen, Närljus och Inköp
Gävleborg ta fram mallar över vilka frågor som kommunstyrelsen vill ha
besvarade.
Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2012, § 117 att upplägget för fullgörande
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns. När nya policyer antas ska
delegeringsordningen också revideras i enlighet med policyn.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 117
Frågor inför hearings med kommunstyrelsen 20 januari 2012
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 206
Kommunchefens skrivelse 15 maj 2012

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

§ 308

Beskrivning av ansvarsförhållandet mellan kommunstyrelse, nämnder
och bolag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog i mars 2012 till kommunchef Nicklas Bremefors att i
september månad återkomma med en tydlig beskrivning av ansvarsförhållandet
mellan kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-09-27
Diarienummer

KS 0025/12
§ 309

Rapport från Landsbygdsriksdagen 2012 i Ronneby
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Leif Hansen (SRD) har lämnat en rapport från Landsbygdsriksdagen 2012 i
Ronneby där han var kommunens representant.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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