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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0025/12
§ 352

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

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

kommundag på Slottegymnasiet 14 november 2012 där kommunen
marknadsför sig som arbetsgivare
• det finns ett uppdrag från Hälsingerådet att utreda kommunernas
personalenheter. Utredningen presenterades vid senaste Hälsingerådet och
den kommer att lämnas till kommunerna. Utredningen säger att ingen av
kommunerna klarar av att komma upp på önskvärd strategisk nivå
gällande personalfrågorna. Utredningen visar att kommunerna skulle
kunna arbeta på ett annat sätt än i dag.
• På Hälsingerådet diskuterades också:
- Hälsingesamverkan inom utbildningsfrågorna
- Hälsingegårdar och världsarvet
- Varselsituationerna i länet i den annalkande nya lågkonjunkturen.
- Polisbemanningen i Hälsingeland
Ingalill Fahlström (MP) och Harald Noréus (FP) ställer frågor om kommunens
visionsarbete, om PEAB och handelsområdet på Östernäs. Kommunchef Nicklas
Bremefors svarar på frågorna. Bl a planeras för ett nytt dialogseminarium om var
framtidens arbeten finns.
Kommunchefen informerar också om att det finns en överklagan på beslutet på
utbyggnaden av värmeverket, vilket kan innebära att rivningen av pannan drar ut
på tiden.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0021/12
§ 353

Budgetuppföljning 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Helårsprognosen per september månad godkännes.
2. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde 29 november få en information om
den skogliga verksamheten.

Sammanfattning
Helårsprognosen för kommunstyrelse och nämnder per september visar på ett
beräknat överskott på +3,1 mkr vid årets slut.

Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Övriga nämnder
Summa

Prognos per september
+1 980 tkr
+304 tkr
+820 tkr
+14 tkr
+3 118 tkr

(per juni)
( -1 440)
( -1 582)
( -8 973)
( -86)
(-12 081)

Kommunstyrelse
De flesta enheter inom kommunstyrelsen beräknas få ett överskott vid årets slut
där fysisk & teknisk planering samt skoglig verksamhet står för de största
överskotten. Sammantaget beror det beräknade överskottet för kommunstyrelsen
till största delen på vakanser och tjänstledigheter samt högre intäkter än tidigare
rapporterat inom den skogliga verksamheten. Några beräknade underskott finns
dock, främst när det gäller IT-enheten men även för överförmyndarverksamhet
och dess nämnd.
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämndens prognos pekar mot att man klarar budget 2012. Till
nämndens överskott beräknas främst grundskola på grund av köp/sälj elevplats
och fritidshem på grund av färre barn bidra samt även verksamhetsstöd och
förskoleklass. Sammantaget för barnomsorgs- och grundskoleverksamheterna
beräknas köp/sälj av elevplatser (IKE) visa positiva avvikelser. De verksamheter
som beräknas ha de största negativa avvikelserna är förskola, på grund av fler
barn än budgeterat och där även fler barn än väntat valt kooperativ, samt
gymnasiekolan där främst en negativ prognos för köp/sälj av elevplats men även
tjänster utöver budget orsakar det beräknade underskottet. Dock motverkas den
negativa prognosen för gymnasiekolan något av skolskjutskontot och vakans på
ledning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0021/12
§ 353 forts.

Omsorgsnämnd
På grund av den efter juniprognosen beviljade tilläggsbudgeten på 5,6 mkr för
försörjningsstöd förväntas även omsorgsnämnden att klara budget 2012. Då
försörjningsstödet dessutom har haft en lägre nivå än tidigare under augusti och
september beräknas nu IFO istället uppvisa ett överskott vid årets slut. En
ytterligare bidragande orsak till nämndens beräknade överskott är avyttring av ett
antal bilpoolsbilar. Handikappomsorgens tidigare positiva prognos har bytts till
ett svagt minus på grund av att korttidsboendet numera har två arbetsplatser och
därmed behöver högre bemanning samt kostnader vid chefsbyte. Inom
äldreomsorgen beräknas vård och omsorgsboende få ett överskott medan
hemtjänsten uppvisar fortsatt negativ prognos på grund av det ökade behovet,
utredning och översyn pågår och i viss mån har arbetet med att öka flexibiliteten
redan gett lägre kostnader.
Inom följande verksamheter befaras eller har följande konton så stora avvikelser
mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas:
1. Skoglig verksamhet: Nettointäkt +1 500 tkr
2. Äldreomsorg: Hemtjänst -4 275 tkr
3. Individ- och familjeomsorg: Köp av utredning -1 218 tkr
4. Handikappomsorg: Korttidsboende -885 tkr
5. Handikappomsorg: Vårdplats psykiatri -839 tkr
Beslutsunderlag
Sammanfattning nämndernas prognos per september 2012

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0085/12
§ 354

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

REDOVISNING KS KONTO TILL FÖRFOGANDE 2012, Beslut tagna till och med
2012-10-23
1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
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
2012-05-03 BRIS: Bidrag till BRIS stödelefon 2012
2012-06-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården
(avslag bidrag Boverket)
2012-06-28 Ljusdal i Centrum: Bemanning turistinformation i centrala Ljusdal
2012-08-09 Los idrottsförening: Renovering samlingslokal Nickelvallen
2012-09-06 Ljusdals Bandyklubb: Sponsring (del av)
2012-09-13 Ljusdals Fotoklubb: Hälsingemästeskapet i fotokollektioner,
delegeringsbeslut.
2012-10-11 Omsorgsnämnden: Jämställdhetsintegrering
S:a använda medel: KS till förfogande

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 500
267,8
30,0
30,0
35,0
135,7
70,0
7,0
25,0
50,0
250,0
50,0
19,0
-267,8
44,0
126,7
90,0
2,3
230,0
1 194,7
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0085/12
§ 354 forts.

Summa kvarstående medel: KS till förfogande
2. KS investeringsutrymme

305,3

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
3 000
Beslutade anslag
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad avloppsreningsverket Järvsö)
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)
2012-03-01 Projektering för ombyggnad av aula, Slottegymnasiet
800,0
2012-08-09 Projektering för om- och tillbyggnad av hus H, Gärdeåsskolan
850,0
2012-08-09 Attestfunktion till schema- och bemanningssystemet Besched
184,5
2012-09-06 Inköpssystem Visma Proceedo
410,0
S:a använda medel: KS investeringsutrymme
2 244,5
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme
755,5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0019/12
§ 355

Begäran från omsorgsnämnden om utökad investeringsbudget för
hemsjukvården 2012 och 2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Omsorgsnämndens investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att leda projektet med att överta
hemsjukvården 2013. Förvaltningen har påbörjat uträkningar om vad det kan
komma att kosta att utrusta de sköterskeexpeditioner och kontor som kommer att
finnas i alla kommundelar.
Under arbetets gång har omsorgsförvaltningen konstaterat att detta inte går att
inrymma i omsorgsförvaltningens ordinarie investeringsbudget och yrkar därför
på ett tillskott på 1 000 000 kronor för investeringar framförallt under slutet av
2012 men även en del under början av 2013. Pengarna ska användas bland annat
till möbler, datorer och övrig kontorsutrustning.
De stora kostnaderna ligger dock i medicinsk apparatur och utrustning till
expeditionerna. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har räknat fram
kostnaden för medicinsk apparatur och liknande till cirka 110 000 kronor per
expedition, totalt skapas sex expeditioner. Utöver detta kommer “vanlig
kontorsutrustning” med cirka 50 000 kronor per expedition. Enhetschefen har
uppdraget att minska kostnaderna genom att köpa begagnade möbler och
eventuellt köpa en del utrustning av Landstinget.
Omsorgsnämnden yrkar hos kommunstyrelsen på en utökad investeringsbudget
för hemsjukvården under 2012 och 2013 med totalt 1 000 000 kronor.
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 171 föreslagit omsorgsnämndens
investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 171
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 169
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0019/12
§ 355 forts.

Yrkanden
Björn Mårtensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0022/12
§ 356

Revisionsrapport avseende delårsrapport per 30 juni 2012
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yttrandet från kommunchefen godkänns.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ljusdals kommuns delårsrapport
per den 30 juni 2012.
Revisorerna bedömer att:
•

Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen och uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper.

•

Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de två finansiella mål som
fullmäktige beslutat om. Någon prognos om helårsutfallet för de finansiella
målen har inte lämnats i delårsrapporten och revisorerna kan därför inte uttala
sig om måluppfyllelsen för helåret 2012.

•

Kommunens övergripande mål om en positiv befolkningsutveckling uppnås
inte för rapporteringstiden.

Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lämnar negativa
prognosavvikelser mot budget för 2012. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att
anpassa respektive verksamhet till av kommunfullmäktige fastställd budget.
Allmänna utskottet beslutade 2 oktober 2012, § 164 att kommunchefen ska till
kommunstyrelsen ta fram tjänsteskrivelse gällande revisorernas utlåtande
avseende delårsrapporten.
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 24 oktober 2012 redovisat de viktigaste
punkterna i revisionens granskningsrapport av delårsbokslutet:
•

Justerare

Vi föreslår att förvaltningsberättelsen utvecklas bland annat genom att
omfatta den samlade kommunala verksamheten, mer nyckeltal samt analys
av måluppfyllelsen och dess påverkan på kommunens resultat.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0022/12
§ 356 forts.
•

Vi föreslår att kommunen till kommande år kompletterar redogörelsen
avseende finansiella mål med prognos för helåret.

•

Utifrån det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är det
värdefullt med en tydlig koppling mellan redovisade verksamhetsmål och
redovisat ekonomisk utfall. Flera av målen saknar absoluta mått och få av
målen är kopplade till nyckeltal. För att fullmäktige ska ges möjlighet att
bättre förstå och kunna bedöma måluppfyllelsen är det av vikt att målen är
mät- och verifierbara.
•

Under rapportperioden har värdering genomförts av extern part avseende
två fastigheter som är i kommunens ägo; Stenegård och Resecentrum.
Genomförda värderingar visar på ett värde som avviker från bokfört värde
för båda fastigheterna. I delårsredovisningen har detta inte haft någon
påverkan på resultat-, balansräkning eller kassaflödesanalys. Inför
kommande årsbokslut bör kommunstyrelsen göra ett ställningstagande hur
detta ska hanteras.

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dessa punkter beaktas i
framtida budgetarbete, årsbokslut och delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 24 oktober 2012
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 164
Utlåtande avseende delårsrapport per den 30 juni 2012
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2012
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras för
tydliggörande gällande Stenegård, nedskrivningar och framtid.
Yvonne Oscarsson (V), Björn Mårtensson (S) och Leif Hansen (SRD): Yttrandet
från kommunchefen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0022/12
§ 356 forts.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet om
återremiss. Se separat omröstningsprotokoll!
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
kommunchefens yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Karin Jansson (MP) och Inga-Lill Fahlström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0631/11
§ 357

Begäran om pengar till ombyggnad och renovering av Kläppa fritidsgård,
diskussion
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Frågan tas åter upp på kommunstyrelsens informationssammanträde 6
december 2012.

Sammanfattning
Projekteringen för en eventuell renovering och ombyggnad av fastigheten Kläppa
fritidsgård är gjord och den ligger som grund för de åtgärder som fastigheten är i
behov av. Ombyggnaden innefattar en omfattande renovering av bland annat
fasaden utvändigt, nya fönster, installation av ny ventilation, delvis installation av
ny el och armaturer, nya golvmattor, ny färgsättning på väggar, att
handikappanpassa en toalett med mera.
Fastigheten gamla Kläppa skolas lokaler renoverades och anpassades till det som
kom att bli Kläppa fritidsgård år 1988. En fritidsgård/allaktivitetshus som i slutet
av 1980 och i början på 90-talet blev en populär mötesplats för ungdomar och
föremål för många studiebesök som en unik fritidsgård av sitt slag. Med tiden har
förutsättningarna förändrats på Kläppa fritidsgård och under flera år har osäkerheten kring beslut om fritidsgårdens placering gjort att fastighetens underhåll
blivit eftersatt.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 oktober 2012, § 64 att 5,3 miljoner
kronor anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård
och budgetramen gällande fritidsgårdar utökas med 420 000 kronor per år för
ökade hyreskostnader, att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme
för ombyggnad och renovering, från kommunstyrelsens konto till förfogande för
ökade hyreskostnader samt justeras i budgetram för kommande år, samt att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen.
Kommunstyrelsen får vid dagens sammanträde information i ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 64
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 september 2012
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0275/12
§ 358

Detaljplan för Stenhamre 13:3 i Ljusdal "före detta Statoil-tomten" förslag om antagande
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplanen för Stenhamre 13:3 i Ljusdal ”före detta Statoil-tomten” antas.

Sammanfattning
Fastigheten Stenhamre 13:3, inom vilken Statoil tidigare bedrev verksamhet, är planlagd för
bensinstation och bilserviceändamål. Efter det att bensinstationen flyttades har marken
efterbehandlats och kommunen förvärvat fastigheten. Marken har därefter provisoriskt
använts för parkering, framförallt för kommunanställda som verkar inom förvaltningshuset.
Detaljplanen innebär att marken planläggs som kvartersmark för parkeringsändamål. Inga
oskyddade parkeringsplatser får anordnas inom femton meter från järnvägsspåret. Den
nuvarande byggrätten för bensinstation och bilserviceändamål avlägsnas.
Detaljplanen handläggs genom ett enkelt planförfarande och kan därför antas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 september 2012
Antagandehandlingar 27 september 2012
Yrkanden
Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (SRD), Ingalill Fahlström (MP) och Marie-Louise
Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0020/11
§ 359

Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas enligt
planförslag A.

Sammanfattning
Under tiden 30 mars 2010 till och med 1 juni 2012 har det tematiska tillägget
gällande vindkraft varit utsänt på utställning. Under denna tidsperiod har närmare
40 yttranden inkommit. Dessa yttranden rör främst Sörbyparken, Riberget,
Mjöberget och Dalkölen.
Uppgifter som inkommit under samrådet anger att den norra delen av Dalkölen är
föremål för reservatsbildning vid Gräsberget (uppgifter från länsstyrelsen) och att
det finns kungsörnsrevir inom området. Naturreservat och Natura 2000-områden
finns direkt söder om området.
Sörbyområdet reviderades inför utställningen, men flera yttranden som gäller
påverkan på Harsa har inkommit. Länsstyrelsen anser att hänsyn är särskilt viktigt
när det gäller riksintresse för kulturmiljö och i närheten av Sörby finns
Prästvallen, Harsens fäbodar och Svedbovallen. Förslag om att området bör
krympas till att bara omfatta den del som är av riksintresse för vindkraft har också
inkommit. Försvaret anser att områdesgränsen bör justeras i norr så att den
överensstämmer med de koordinater de redan har godkänt.
Riberget angränsar till Ensjölokarna som är ett av länets sista urskogsreservat.
Det utreds för ytterligare reservatsbildning i norr. I närheten ligger dessutom
Högbränntjärn som också är ett urskogsreservat. Länsstyrelsen anser att gränsen
bör ändras så att vindkraftverk inte kan placeras alltför nära reservatet. Hur långt
avståndet ska vara har dock inte preciserats.
Länsstyrelsen anser även att Mjöberget bör revideras så att påverkan på
hydrologin vid Göarvsmyren inte påverkas.
Österberget och Kölvallen bör även revideras så att korridorer på 240 meter
införs. Detta beror på att det finns radiolänkstråk i områdena.
Kommunstyrelsen beslutade 10 november 2012, § 335 att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram tre olika alternativ till
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0020/11
§ 359 forts.
beslut- ett som innehåller Sörbyparken, ett som inte innehåller Sörbyparken och
ett där området krymps till att bara omfatta den del som är av riksintresse för
vindkraft. Kommunstyrelsen diskuterade även att
•
•
•
•

Ta bort det rödstreckade området vid Ensjölokarna
Dalkölen- positivt
Mjöberget- positivt med ny föreslagen områdesgräns för att inte påverka
Göarvsmyren
Kölvallen- kan revideras utifrån radiolänkstråken

Samhällsutvecklingsförvaltningen har 25 oktober 2012 lämnat antagandeförslag
utifrån kommunstyrelsens önskemål med tre olika planförslag:
A. Behålla Sörbyområdet i dess nuvarande utformning (enligt planförslag A
och utlåtande A).
B. Reducera Sörbyområdet till att enbart omfatta den del som är av
riksintresse för vindkraft (enligt planförslag B och utlåtande B)
C. Ta bort Sörbyområdet ur det tematiska tillägget (enligt planförslag C och
utlåtande C)
Beslutsunderlag
Antagandeförslag från samhällsutvecklingsförvaltningen 25 oktober 2012
Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2012, § 335
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 5 september 2012
Yrkanden
Ulf Nyman (C): Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas
enligt planförslag A. Om det framkommer ny information eller ändrad värdering
av påverkan på naturreservat, riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och
Natura 2000-områden vid vindkraftsetableringar, ska Degerkölen-området
återinföras i Ljusdals kommuns vindkraftsplan.
Ingalill Fahlström (MP), Karin Jansson (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Det
tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas enligt förslag A.
Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP), Marie-Louise Hellström (M) och Tomas
Wandel (SRD) Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas
enligt förslag C.
Leif Persson (S) och Björn Mårtensson (S): Det tematiska tillägget till
översiktsplan gällande vindkraft antas enligt förslag B.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0020/11
§ 359 forts.
Leif Hansen (SRD): Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft
antas enligt förslag C. Dessutom ska Kölvallen tas bort ur planförslaget.
Mötet ajourneras för lunch. Efter en timme återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nyman m fl yrkande om planförslag A.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ordföranden utser planförslag A till huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden planförslag B mot
planförslag C. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att utse
planförslag C till motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för planförslag A, Nej-röst för planförslag C.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla planförslag A. Se separat omröstningsprotokoll!
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om att Kölvallen ska tas bort ur planförslaget. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Leif Hansens yrkande, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.
Se separat omröstningsprotokoll!
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0020/11
§ 359 forts.

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Reservationer
Marie-Louise Hellström (M), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD), Leif Hansen
(SRD) och Tomas Wandel (SRD).

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0025/12
§ 360

Information från projektet Innovationsupphandling X- måltidssituationen
för äldre
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Sigrid Pettersén och Johan Almesjö från Inköp Gävleborg 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.
I Ljusdals kommun kommer projektet att studera de äldres måltidssituation i
Ramsjö. Genom projektet hoppas ledningen få idéer kring hur de äldres situation
kan förbättras och resurserna användas på bättre sätt.
Beslutsexpediering
Akt
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0451/12
§ 361

Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen,
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till sammanträdesdagar antas.
2. Kommunstyrelsens sammanträden startar kl 08:30.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till sammanträdesdagar antas.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden startar kl 18:00 förutom
budgetsammanträdet som startar kl 13:00.

Sammanträdesdagar 2013
Jan Feb Mars

Kommunfullmäktige 28

25

25

Kommunstyrelsen

7

7

10

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29

27

10

26

30

28

18
25*

16

5
10
12** 31

7*
28

5
12**

4
2 13**
11** 30

8

*Budget
**Info-KS
Yrkanden
Christer Sjöström (M): Kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska börja kl
09:00.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0020/11
§ 361 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Christer Sjöströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunledningskontorets förslag, Nej-röst för Christer Sjöströms
yrkande.
Omröstning
Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla
kommunledningskontorets förslag.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0455/12
§ 362

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.
i

Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden 2013 skall införas
Ljusdalsposten. Sammanträdena skall även kungöras på www.ljusdal.se

2.

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för ett
sammanträde, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska annonseringen i ortstidningar om
sammanträde med kommunfullmäktige även omfatta uppgifter om de ärenden
som ska behandlas.
Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften ska
införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i denna.
Annonseringen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning innehålla
uppgift om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0607/11
§ 363

Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt
miljöbalken
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen.

Sammanfattning
Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen genomförde länsstyrelsen den
27 september 2011 en uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn
enligt miljöbalken.
Länsstyrelsen har lämnat minnesanteckningar och deras förhoppning är att deras
besök och dokument ska leda till fortsatta diskussioner inom kommunen om hur
miljö- och hälsoskyddstillsynen ska gå till.
Sammantaget anser länsstyrelsen att Ljusdals kommun har goda förutsättningar att
utöva den tillsyn som svarar upp mot det faktiska behovet. Trots detta har man en
del synpunkter på bland annat kommunens organisation, behovsutredning,
tillsynsregler och resurser.
Kommunstyrelsen fick den 3 februari 2012, § 38 ta del av minnesanteckningarna
och beslutade då att en rapport från samhällsutvecklingsförvaltningen ska lämnas
till kommunstyrelsen.
Miljöchef Karin Hansson har i en skrivelse bemött länsstyrelsens synpunkter.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 12 juni 2012, § 129 att kommunstyrelsen
beslutar att ställa sig bakom skrivelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 334
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 juni 2012
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 38
Minnesanteckningar från tillsynsbesök 8 december 2011
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets skrivelse.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0607/11
§ 363 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0423/12
§ 364

Fastställande av tomtpris för Åkersta 29:4 och 29:5 vid Museivägen i
Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Priset för tomterna Åkersta 29:4 och 29:5 fastställs till 125 000 kronor styck
exklusive avstyckningskostnad och kostnad för VA-anslutning.

Sammanfattning
Kommunen har avstyckat två stycken byggnadstomter för småhus vid
Museivägen i Ljusdal. Tomterna är nu färdiga för fördelning och behöver således
prissättas. Tomterna är avstyckade och anslutna till vatten och avlopp.
Kostnaderna för detta betalas av köparen utöver det föreslagna tomtpriset.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 oktober 2012, § 197 att priset för
tomterna Åkersta 29:4 och 29:5 fastställs till 125 000 kronor styck exklusive
avstyckningskostnad och kostnad för VA- anslutning.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 197
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 5 oktober 2012
Yrkanden
Björn Mårtensson (S) och Christer Sjöström (M): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0402/12
§ 365

Gång- och cykelväg Ljusdal-Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Frågan om gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö utreds.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen tilldelas 300 000 kronor ur
kommunstyrelsens egna kapital till utredningen.

Sammanfattning
Frågan om en sammanhängande GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö med en
möjlig förlängning till Färila har i olika sammanhang behandlats under ett antal
år. En sådan väg bedöms ha ett stort värde för bland annat friluftsliv, turism och
folkhälsa.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu fått tydliga besked om att det finns ett
relativt brett intresse för att kommunen ska medverka till att åstadkomma en GCväg för i första hand sträckan Ljusdal - Järvsö.
För att tillskapa en GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö längs Ljusnan krävs
komplettering av befintliga småvägar med bland annat iordningställande av
broförbindelser vid Edänge och Skästra samt nya kompletterande vägar i några
kortare avsnitt.
Ett relativt stort antal frågor behöver utredas för att ett komplett beslutsunderlag
ska kunna presenteras. Detta handlar bland annat om markfrågor, metoder och
kostnader för att åstadkomma broförbindelser och nya vägavsnitt samt
förutsättningar för att använda den äldsta av de gamla järnvägsbroarna över
Ljusnan vid Edänge.
I den sistnämnda frågan finns nu sannolikt möjlighet att teckna ett nyttjanderättsavtal med ägaren Trafikverket, då den aktuella järnvägssträckan numera är
formellt nedlagd. Rälsen ligger kvar på en del av denna sträcka, vilket innebär att
den förmodligen behöver rivas.
Ljusdals kommun har tidigare sökt medel från Trafikverket för att utreda frågan
om ny GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö utan att sådana beviljats. Samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknat att en komplett utredning och
förprojektering av denna fråga innebär en kostnad på cirka 300 000 kronor.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0402/12
§ 365 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 200
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 september 2012
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (SRD), Marie-Louise Hellström (M), Ulf
Nyman och Ingalill Fahlström (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

§ 366

Rasering alternativt renovering av belysningsanläggningar i Ljusdals
kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Samtliga belysningsanläggningar i kommunal äga längs statlig väg
renoveras. Vid tveksamheter lyfts enskilda ärenden till samhällsutvecklingsutskottet för beslut. I och med detta beslut upphör
belysningspolicyn att gälla.
2. 3,75 miljoner kronor per år tillsätts under åren 2013-2016 för att
genomföra renoveringarna.
3. Där hela anläggningar ska ersättas har Ljusdal Elnät AB och
samhällsutvecklingsförvaltningen rätt att omforma anläggningen efter
modernare normer med mer utspridda stolpar och mest ljus vid
korsningar och busshållplatser.
4. Den nya utökade gatubelysningspolicyn ska antas.

Sammanfattning
Allmänna utskottet fick 13 september 2012, § 141 en information om
gatubelysningen. Utskottet beslutade att till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen sak ingen ytterligare vägbelysning raseras (om det inte är
nödvändigt av säkerhetsskäl).
Kommunstyrelsen fick 27 september 2012, § 298 en information om
gatubelysning och gatubelysningspolicy. Två alternativ till beslut lämnades
gällande belysningsanläggningar i kommunen:
Alt 1.

Raseringar genomförs i linje med den antagna belysningspolicyn. Vid
tveksamma ärenden lyfts enskilda beslut till samhällsutvecklingsutskottet
för avgörande.

Alt 2.

1. Samtliga belysningsanläggningar i kommunal äga längs statlig väg
renoveras. Vid tveksamheter lyfts enskilda ärenden till
samhällsutvecklingsutskottet för beslut. I och med detta beslut upphör
belysningspolicyn att gälla.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01

§ 366 forts.
2. 3,75 miljoner kronor per år tillsätts under åren 2013-2016 för att
genomföra renoveringarna.
3. Där hela anläggningar ska ersättas har Ljusdal Elnät AB och
samhällsutvecklingsförvaltningen rätt att omforma anläggningen efter
modernare normer med mer utspridda stolpar och mest ljus vid
korsningar och busshållplatser.
4. Den nya utökade gatubelysningspolicyn antas.

Konsekvenser
Alt 1.

Negativa: Belysningsanläggningarna kommer att saknas av de som bor i
dess närhet. En följd kan vara att färre vill ut och gå kvällstid då det
känns otryggt. Det kan även uppfattas som mindre bebyggt av dem som
passerar.
Positiva: Kommunen sparar driftskostnader. Elförbrukningen minskar.
Det blir tydligare vem som driftar belysningen längs en väg, d v s
väghållaren.

Alt 2.

Negativa: Fördyrad kostnad för belysning under X antal år framåt.
Elförbrukningen är högre än i alternativ 1. Det blir inte självklart vem
som ansvarar för belysningsanläggningar i kommunen. Det finns ingen
rättvis fördelning i vem som har och vem som inte har belysning då
anläggningar inte finns överallt. Det finns ökad risk för att Trafikverket
kommer vilja att kommunen tar över samtliga anläggningar i kommunen.
Positiva: Kommuninvånarna har fortsatt belysning på de platser där det
lyser i dag. Besökarna upplever platserna som mer bebyggda tack vare
lamporna. De gamla armaturerna byts ut mot energieffektiva vilket
sänker energiförbrukningen mot tidigare.

Kostnaden som räknats fram är cirka 15 miljoner kronor för renoveringarna.
Denna kostnad måste delas upp på minst tre år för att Ljusdal Elnät AB ska hinna
administrera och genomföra.
Om kommunstyrelsen beslutar att renovera anläggningarna innebär det ett stor
avsteg från den antagna belysningspolicyn. I och med ett sådant beslut måste man
anse att policyn inte längre gäller. En ny policy bör då antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01

§ 366 forts.
Yrkanden
Stig Andersson (V), Leif Persson (S), Ingalill Fahlström (MP), Leif Hansen
(SRD), Ingrid Olsson (C), Marie-Louise Hellström (M), Christer Sjöström (M)
och Jonny Mill (SRD): Bifall till alternativ två.
Leif Hansen (SRD): Punkt tre ska ändras från samhällsutvecklingsförvaltningen
till samhällsutvecklingsutskottet.
Ingalill Fahlström (MP): Punkt fyra ska ändras från En ny gatubelysningspolicy
antas till En ny gatubelysningspolicy ska antas.
Mötet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Karin Jansson (MP): Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons
yrkande om att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer Leif Hansens yrkande om samhällsutvecklingsutskottet i
punkt 2 mot förslaget om samhällsutvecklingsförvaltningen. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutat att bifalla samhällsutvecklingsförvaltningen
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms
yrkande om att En ny gatubelysningspolicy ska antas. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till att anta
alternativ två. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0071/11
§ 367

Gatubelysningspolicy
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gatubelysningspolicyn antas.
2. Arbetet med att påverka Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) att ta ansvaret för kostnaderna för gatubelysningen där Trafikverket är
väghållare ska fortsätta.
Sammanfattning
Ett förslag till ny gatubelysningspolicy har tagits fram av samhällsutvecklingsförvaltningen utifrån kommunstyrelsens förslag att renovera samtliga belysningsanläggningar i kommunal ägo längs statlig väg.
Beslutsunderlag
Förslag till gatubelysningspolicy
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska remitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Björn Mårtensson (S) och Ingalill Fahlström (MP): Policyn ska antas.
Stig Andersson (V) och Roland Bäckman (S): Arbetet med att påverka
Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ta ansvaret för
kostnaderna för gatubelysningen där Trafikverket är väghållare ska fortsätta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om att remittera policyn till samhällsutvecklingsutskottet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons m fl
yrkande om att anta policyn. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stig Andersson m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0437/12
§ 368

Rivningslov för Kläppa 25:3 "Nyholmen" i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har köpt fastigheten Kläppa 25:3 ”Nyholmen” i Ljusdal av
Ljusdalshem. Nu vill man riva fastigheten av flera skäl:
• Marken kommer att behövas till Östernäsområdet.
• Den planerade tunneln till Östernäsområdet kommer att gå direkt under
fastigheten.
• Fastigheten har ett väldigt dåligt rykte.
• Placeringen intill järnvägen är inte bra.
• Det finns en del önskemål om att man ska göra om fastigheten till
ungdomsbostäder, men det kommer Trafikverket förmodligen att ge tillstånd
till på grund av närheten till järnvägen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 204.
Yrkanden
Björn Mårtensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Leif Persson (S): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Ingalill Fahlström (MP), Marie-Louise Hellström (M), Harald Noréus (FP) och
Jonny Mill (SRD): Rivningslov ska inte sökas.
Thomas Wandel (SRD): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Thomas Wandels
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0437/12
§ 368 forts.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avgöra ärendet idag, Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Med 10 Nej-röster mot 4 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat återremittera
ärendet.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0072/12
§ 369

Kommunstyrelsens yttrande gällande granskningsrapport
beträffande granskning av ledning och styrning i kommunens
nämnder och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefens kommentarer till granskningsrapporten godkänns och antas
som kommunstyrelsens kommentarer till granskningsrapporten.
2. Uppdrag ges till kommunchefen om en tydligare plan för åtgärderna, tidsplan
för dessa och vem som ansvarar för utförandet. Dessa ska presenteras för
kommunstyrelsen under 2013.
Sammanfattning
Revisorerna i Ljusdal har gett uppdrag åt PwC att genomföra en övergripande
granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen.
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och
styrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt i Ljusdals kommuns nämnder och
kommunstyrelsen.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och dess samhällsutvecklingsutskott, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Fokus har legat på fyra
områden:
•
•
•
•

Kommunens mål, styr- och policydokument
Delegationshanteringen
Nämndernas och styrelsens berednings- och ärendehantering
Hantering av offentlighetsprincipen

Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har lämnat sina svar på granskningen.
När kommunstyrelsen svarat på granskningen överlämnas svaren till revisionsoch ansvarsberedningen (kommunfullmäktiges presidium) som kommer att
utarbeta ett förslag till beslut som ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut
tas i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet beslutade 19 oktober 2012, § 168 att kommunchefen får i
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde ta fram en skrivelse med
utgångspunkt i granskningsrapportens sammanfattande bedömning och
rekommendationer.
Kommunchefen har 19 oktober 2012 lämnat ett yttrande baserat på
revisionsrapportens rekommendationer i sju punkter:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0072/12
§ 369 forts.
1. Kommunens mål och målarbete. Kommunfullmäktige har beslutat om ett
visionsarbete som ska utmynna i en ny budgetprocess med en ny målstruktur.
2. Styrdokument. Ljusdals kommun har en bred flora av politiskt fastställda
styrdokument i form av reglementen, policies, planer, etc. Dessa finns idag
i kommunens författningssamling men det stora antalet och bristen på
struktur och tydlighet gör att de inte är styrande. Kommunstyrelsen är
ansvarig för de styrdokument som är kommunövergripande. Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete att aktualisera och samla alla styrdokument i ett övergripande styrdokument för kontorets ansvarsområden.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har också initierat en översyn av
styrdokumenten inom personalområdet.
3. Delegeringsordning. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en reviderad
delegeringsordning i vilken hänsyn tagits till de påpekande som rapporten
nämner.
4. Beredningsrutiner. Kommunstyrelsen har idag ändamålsenliga
beredningsrutiner enligt rapporten men utifrån enkätsvaren behöver dessa
säkerligen tydliggöras, formaliseras och utvecklas. Kommunstyrelsens
presidium har också påbörjat gemensamma beredningar för
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Detta för
att bättre bereda gemensamma ärenden och ärenden som kommer till och
från kommunstyrelsen.
5. Protokoll. Granskningen har visat att samtliga protokoll som granskats
uppfyller kommunallagens krav, men att tydligheten i besluten är
varierande. Det är viktigt att beslut och beslutsunderlag utformas så att
medborgare i största allmänhet ska kunna läsa och förstå kommunala
protokoll och handlingar. Detta ställer stora krav på ordföranden, den
beslutande församlingen, handläggarna och nämndsekreterarna. De
kommunala handlingarna och protokollen får inte ge utrymme för olika
tolkningar.
6. Allmänna handlingar. Granskningen av hantering av allmänna handlingar
visar på ändamålsenlig och korrekt hantering. Det saknas en e-postpolicy i
kommunen, men skriftliga instruktioner kring dokumenthantering (där epost ingår) finns tillgängliga för alla anställda på kommunens intranät. Det
är viktigt att dessa instruktioner följs och medvetandegörs i högre grad än i
dag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0072/12
§ 369 forts.

7. Samhällsutvecklingsutskottet. Utskottet bereder alla ärenden som berör
samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområden. Det allmänna
utskottet bereder alla andra ärenden inom kommunstyrelsens
ansvarsområde. En utvärdering av hela den kommunala organisationen
kommer att genomföras och vara klar i början av 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 19 oktober 2012
Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2012, § 168
Revisionsrapport – Ledning och styrning i kommunens nämnder och
kommunstyrelsen 3 februari 2011
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP) och Jonny Mill (SRD):
Uppdrag ges till kommunchefen om en tydligare plan för åtgärderna, tidsplan för
dessa och vem som ansvarar för utförandet. Dessa ska presenteras för kommunstyrelsen under 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
kommunchefens kommentarer till granskningsrapporten. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 8 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.
Se separat omröstningsprotokoll!
Beslutsexpediering
Akt
Ansvars- och revisionsberedningen, Kommunchefen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0412/12
§ 370

Hälso- och arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens förslag
1. Hälso- och arbetsmiljöpolicyn ska remitteras till nämnderna för yttrande.
Sammanfattning
Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla
och behålla kompetenta medarbetare. En god hälsa och arbetsmiljö på
arbetsenheten kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. För att uppnå en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande
perspektiv. Detta skapar förutsättningar för att kunna erbjuda medborgarna
tjänster av god kvalitet. Den goda arbetsenheten kännetecknas av:
•
•
•

Ett gott ledarskap som utvecklar en hälsofrämjande arbetsmiljö
Meningsfulla arbetsuppgifter, ett stödjande arbetsklimat, främjande av
inflytande och delaktighet samt möjligheter till personlig utveckling
Samverkan mellan ledare och medarbetare

Ett förslag till hälso- och arbetsmiljöpolicy har därför tagits fram av
kommunledningskontoret.
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 151 att policyn antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 161
Förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy, 24 september 2012
Hälso- och arbetsmiljöfrämjande aktiviteter 2013, 24 september 2012
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP), Yvonne Oscarsson (V) och Marie-Louise Hellström (M):
Ärendet ska remitteras till nämnderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0050/12
§ 371

Medborgarförslag gällande Turistbyrå i Resecentrum
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Resecentrum i Ljusdal utvecklas och byggs om till en turist- eller resebyrå.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 19 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Närljus för yttrande.
Närljus skriver i sitt yttrande att Närljus tillsammans med kommunen under våren
2010 genomförde ett arbete med att etablera en verksamhet i de tomma lokalerna
som då fanns på Resecentrum. Detta gjordes genom annonsering i LjusdalsPosten
och på den kommunala hemsidan. Förhoppningen var att hitta en verksamhet som
kunde ge ett mervärde åt de väntande resenärerna som finns på resecentrum.
Diskussionen fanns kring resebyrå, Ljusdal i Centrum och café. Resultatet av
detta arbete blev den befintliga verksamheten som bedrivs där idag.
Gällande turistbyrå så har Ljusdals kommun, sedan 2009, beslutat att inte själva
bedriva egen turistbyrå utan att den ska vara upphandlad av privat aktör. Idag
bedrivs detta av Destination Järvsö AB vars uppdrag sträcker sig fram till
årsskiftet 2012-2013. I upphandlingen framgår att kommunen vill ha en turistbyrå
som ska uppfylla FörTurs kriterier för en grön-vit skyltning.
Det ska tilläggas att turistinformation och turistbyrå är två olika saker. För att
tillgodose gästen turistinformation krävs inte alls samma resurser, då det mer
handlar om information som gästen själv kan förse sig med, som broschyrer och
kartor. Vad upphandlingen för Ljusdals kommuns turistbyrå och turistinformation
ska innehålla från 2013 är i dagsläget inte fastställt och inte heller till vilken
budget.
Gällande förslaget om att göra Resecentrum mer attraktivt för besökare överlag,
delar Närljus förslagsställarens uppfattning, det vill säga att det finns mycket att
göra i omhändertagandet och bemötandet av resenärer till och från Ljusdal.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0050/12
§ 371 forts.
Närljus ser positivt på den inventering som nu görs i Trafikverkets projekt
”Parkera & Resa” och hoppas att kommunen får ta del av de investeringar som
ska göras framöver. Det finns många åtgärder som kan göras för att se över vårt
mottagande av gäster, som exempelvis förvaringsskåp, öppettider, sittplatser med
mera.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun år
2009 beslutade att inte bedriva egen turistbyrå. Destination Järvsö ansvarar för
närvarande och enligt upphandlat avtal för turistbyråverksamhet i Ljusdals
kommun. Resecentrum i Ljusdal är för närvarande uthyrt och det finns i dagsläget
inga planer på att avsluta pågående hyreskontrakt eller att genomföra föreslagna
ombyggnationer.
Med anledning av ovanstående föreslår ordföranden att medborgarförslaget
avslås.
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 166 att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 166
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 24 september 2012
Yttrande från Närljus 21 mars 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 19
Medborgarförslag 23 januari 2012
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

§ 372

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr 113-117 samt 112-134.
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

§ 373

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

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•

Justerare

Inköp Gävleborg 1 oktober 2012
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0438/12
§ 374

Ingela Gustavsson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
rådet för funktionshinderfrågor.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Ingela Gustavsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
rådet för funktionshinderfrågor.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen godkänner detta.

Beslutsexpediering
Akt
Rådet för funktionshinderfrågor
Förtroendemannaregister
Ingela Gustavsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0421/12
§ 375

Fyllnadsval av ersättare i allmänna utskottet (tillika budgetberedning)
efter Bodil Eriksson (FP)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Harald Noréus (FP) väljs till ny ersättare i allmänna utskottet (tillika
budgetberedning) efter Bodil Eriksson (FP).
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Bodil Eriksson (FP) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Bodil Eriksson har också varit ersättare
i kommunstyrelsens allmänna utskott tillika budgetberedning. Fyllnadsval av
dessa uppdrag måste därför göras.
Harald Noréus (FP) föreslår att Harald Noréus väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Harald Noréus
Budgetberedningen
Ulrica Swärd Butikofer
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0076/11
§ 376

Förslag på organisation, finansiering, styrning och planering
med mera för Stenegård. Information
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012, § 89
1.

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

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå organisation, finansiering,
styrning och planering med mera att redovisas för kommunfullmäktige i
november 2012.

3.

Beslutsunderlag som bygger på de utredda frågeställningarna i remissvaren
ska redovisas för kommunfullmäktige senast under första halvåret 2014.

4.

En total kostnadsredovisning för åren 2011, 2012 och 2013 där samtliga
kostnader inklusive det årliga bidraget ska presenteras för kommunfullmäktige.

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att kommunstyrelsen vid sitt
nästa sammanträde kommer att ta beslut kring ett förslag kring Stenegård 20132015 samt utveckling av kommunala anläggningar och besökscenter för
Världsarvet Hälsingegårdar.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

§ 377

Försäljning av Kährs. Information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet behandlas åter vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att man hittat en seriös köpare till
Kährs.
Det handlar om ett tillverkningsföretag som vill flytta sin verksamhet till Ljusdal
och det kan leda till en del nya arbetstillfällen. Företaget vill ha ett snabbt besked
om försäljning, men försäljning är något som måste beslutas av
kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-11-01
Diarienummer

KS 0429/12
§ 378

Ansökan om medfinansiering till projektet Bioenergi och
logistikutredning. Information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2012, § 268 att kommunen
tillsammans med Näringslivet ska utreda möjligheterna och förutsättningarna för en
kombiterminal med möjlighet att hantera även biobränsle.
Bilof, Bioenergi och logistiknätverk i ekonomisk förening, har inkommit med
ansökan om medfinansiering till utredning om förutsättningarna för en
kombiterminal i Ljusdals kommun.
Närljus har fått ansökan för yttrande och de skriver att kommunen nu har chansen
att delta i utredningen de har beslutat om.
Närljus anser att kommunen ska ställa sig positiv till medfinansiering under
förutsättning att man erbjuds plats i styrgruppen för projektet samt att Region
Gävleborg beviljar medel.
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar.
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