PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10

Plats och tid

Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 15:30

Beslutande

Lars Molin (M), ordförande
Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (FP)
Markus Evensson (S), § 14-24
Ingalill Fahlström (MP)
Örjan Fridner (S), ersättare för Markus Evensson (S), § 25-33

Övriga deltagande

Anne Hamrén (S), ej tjänstgörande ersättare
Örjan Fridner (S), ej tjänstgörande ersättare, § 14-24
Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, § 14-16
Erik Fundin, PA-konsult, § 15
Ann-Charlotte Eriksson, Pensions- och försäkringshandläggare, § 16
Rolf Berg, utvecklare, § 17
Lisa Sjöström Wallin, tf förvaltningschef utbildningsförvaltningen, § 21
Anna Kjellander, informationschef, § 25
Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten, § 26
Nicklas Bremefors, ekonomichef, § 31-32
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Harald Noréus

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-02-19

Underskrifter
Sekreterare

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

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

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

Lars Molin
Justerande

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

Harald Noréus

Paragrafer

14-32

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2015-02-13

Datum för anslags upprättande

2015-02-19

Datum för anslags nedtagande

2015-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Ulrica Swärd Bütikofer

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10

Innehållsförteckning

Sid nr

§ 14 Personalinformation ...................................................................................... 4-5
§ 15 Förslag till regelverk gällande möjlighet till utökad sysselsättningsgrad ........ 6-7
§ 16 Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun 2014-2018 ........................................................................ 8-9
§ 17 Medfinansiering av projekt Fjällvägen etapp 2 .......................................... 10-11
§ 18 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FOU - Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län ....................................................................... 12
§ 19 Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län ....................................................................... 13
§ 20 Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen kvartal fyra
2014 .......................................................................................................... 14-15
§ 21 Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler ............................ 16
§ 22 Drogpolitiskt program för Ljusdals kommun ................................................... 17
§ 23 Samordnad kommunal service, projekt Ramsjö ............................................. 18
§ 24 Investera i skapande för framtiden - Kulturcentrum vid
Slottegymnasiet/Kulturskolan .................................................................... 19-20
§ 25 Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun, bolag och stiftelse ................... 21
§ 26 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare ...................................................................................................... 22
§ 27 Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer........................................................................................................ 23-24
§ 28 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område .................................................................................... 25-26
§ 29 Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna ..................................................................... 27-28
§ 30 Medborgarförslag gällande raketer och smällar på angivna platser och
tider i kommunen ...................................................................................... 29-30
§ 31 Bokslut för kommunledningskontoret 2014 .................................................... 31
§ 32 Kompletterande ägardirektiv till Ljusdal Energiföretag AB och dess
dotterbolag ..................................................................................................... 32

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0003/15
§ 14

Personalinformation
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalinformation
Arbetsgivarpolitik
Lärarnas Riksförbund, LR och Lärarförbundet, LRF driver en kampanj just nu där man pekar
ut Ljusdals kommun som en av de sämre kommunerna när det gäller lärarlöner.
Faktum är att lärarlönerna i kommunen hävdar sig rätt bra mot landets genomsnitt, men att
löneökningarna de tre senaste åren varit låg.
Kommunens förhållningssätt är att stå fast vid den 2,5 procentiga löneökning som gäller
generellt i kommunen.
En redovisning av andelen utbildade lärare i kommunen önskas. Kommunchef Claes Rydberg
har fått i uppdrag att göra personalförsörjningsplan där fördelningen behöriga lärare kommer
att framgå.
Personal- och kompetensförsörjning
Samhällsutvecklingsförvaltningen
• Ny plan- och byggchef är Helena Olovsdotter Haglund.
•

Riktdatum för verksamhetsövergången för fastighet är den 1 april 2015.

En pensionsplan efterfrågas.
Omsorgsförvaltningen
• Ny chef för Credo 3 blir Sara Ljung.
•

Rekrytering pågår av verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen samt efter
biträdande verksamhetschef för äldreomsorgen och stöd och omsorg. Stöd och omsorg
söker också ny enhetschef för socialpsykiatrin.

Forts s 5
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0003/15
§ 14 forts

Personalinformation
Jämställdhet och mångfald
•

Lönekartläggning tas fram i år och beräknas vara klar i april.

•

Revidering av jämställdhetsplanen ska göras i år.

Arbetsmiljö och hälsa
•

Leopold Stoltz ska utreda Individ- och familjeomsorgen, bemanningen och
äldreomsorgen.

•

I mars kommer analys av den ökade sjukfrånvaron att presenteras för personalutskottet.

En redovisning önskas på nästa personalutskott om vad Leopold Stoltz utredning ska
innehålla.
Samverkan
Utbildning i MB ska genomföras för chefer och skyddsombud.

Beslutsexpediering
Britt-Marie Andersson Nilsson
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0224/14
§ 15

Förslag till regelverk gällande möjlighet till utökad sysselsättningsgrad
Personalutskottet beslutar
1.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna det reviderade regelverket:
•
•
•
•

2.

Från och med den 1 januari 2016 ska tillsvidareanställda arbetstagare i Ljusdals
kommun som har en deltidsanställning erbjudas möjlighet att utöka sin
sysselsättningsgrad till heltid.
Huvudprincipen är att den utökade sysselsättningsgraden gäller tillsvidare.
Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om annan tid för utökning om
särskilda skäl finns för det.
För medarbetare som är frånvarande från arbetet på grund av tjänstledighet, sjukdom
eller har delpension aktualiseras eventuell utökning av sysselsättningsgrad vid
återgång till arbete på ordinarie sysselsättningsgrad.
Uppföljning sker löpande till personalutskottet.

Ny tjänsteskrivelse ska tas fram till kommunstyrelsen med nytt förslag. Det gamla
förslaget ska framgå av skrivelsen samt varför detta ändrats.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 145 att kommunens deltidsanställda
från årsskiftet 2015/16 ska ha möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid. Beslutet
innefattade ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ett regelverk för rätten till heltid.
Personalenheten presenterar förslag till regelverk.
Regelverk – sammanfattning
•
•
•
•

Ljusdals kommun erbjuder från den 1 januari 2016 sina tillsvidareanställda arbetstagare
som har en deltidsanställning att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid.
Arbetsgivaren ska senast sex månader efter ansökan bereda arbetstagaren den utökade
sysselsättningsgraden som därefter gäller tillsvidare.
Ansökan om utökning av sysselsättningsgrad kan ske tidigast 1 juli 2015 och rätten att
utöka sysselsättningsgrad träder i kraft den 1 januari 2016.
Utvärdering av regelverket ska genomföras regelbundet av en styrgrupp bestående av
representanter från förvaltningarna. Personalenheten leder styrgruppen.

Personalenheten föreslår den 2 februari 2015 att regelverket gällande möjlighet till utökad
sysselsättningsgrad i enlighet med bilaga antas.
Forts s 7
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0224/14
§ 15 forts

Förslag till regelverk gällande möjlighet till utökad sysselsättningsgrad
Beslutsunderlag
Personalenhetens skrivelse 2 februari 2014
Förslag till regelverk gällande möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för kommunens
anställda 2 februari 2014
Kommunfullmäktiges beslut 29 september 2014, § 145
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet återremitteras för att utreda förutsättningar och
konsekvenser på detaljnivå.
Markus Evensson (S): Regelverket ska innehålla punkt 1, 2 och 6 samt ny punkt ”uppföljning
sker löpande till personalutskottet”.
Ingalill Fahlström (MP), Yvonne Oscarsson (V): bifall till Markus Evenssons yrkande.
Markus Evensson (S): Ny tjänsteskrivelse ska tas fram till kommunstyrelsen med nytt förslag.
Det gamla förslaget ska framgå av skrivelsen samt varför detta ändrats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ingalill Fahlströms yrkande om återremiss under proposition finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande och
finner att personalutskottet bifaller detta.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till Markus Evenssons
tilläggsyrkande och finner att personalutskottet bifaller detta.
Reservation
Ingalill Fahlström reserverar sig mot beslutet om att inte återremittera ärendet.

Beslutsexpediering
Britt-Marie Andersson Nilsson
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0365/12
§ 16

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun 2014-2018
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Tillägg görs i reglementet kring ersättning i enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Vid införande av nytt pensionsavtal, OPF-KL, gjordes tolkningen att endast pensionsavgift på
arvode enligt OPF-KL skulle ersättas och att pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst
enligt reglementet därmed skulle upphöra. Efter en omtolkning föreslås reglementet anpassas
till att även omfatta pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med den avgift
som kommunen betalar till kommunanställda.
Bakgrund
Pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst, enligt det kommunala pensionsavtalet, är 4,5
procent. Denna ersättning följer den avgift som kommunen betalar till kommunanställda. När
nytt pensionsavtal för förtroendevalda, OPF-KL, infördes från valet 2014, togs pensionsersättningen bort utifrån tolkningen att det nya avtalet helt skulle ersätta det gamla.
Tolkningen har gjorts olika i länet och efter diskussioner bland pensionsexperter har nu en
omtolkning gjorts. Därför föreslås att reglementet kompletteras med att pensionsersättning för
förlorad arbetsinkomst, ändras till 4,5 procent så att den följer den avgift som kommunen
betalar till de kommunanställda enligt det kommunala pensionsavtalet. En ny rutin föreslås
som innebär att en ansökan om pensionsersättningen inges och om den beviljas föreslås att
ersättningen utbetalas en gång per år. Detta förslag innebär en anpassning till övriga
kommuners rutiner. Om enskild förtroendevald missgynnats på grund av ovanstående
feltolkning kommer en rättelse att göras.
Förslag - tillägg till reglementet
”Ersättning för förlorad pensionsrätt
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i
form av avgifter med 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad
arbetsinkomst under året som den förtroendevalde fått vid fullgörande av förtroendeuppdrag
inom kommunen.
Ersättningen utbetalas - efter ansökan - som ett engångsbelopp i mars månad kalenderåret
efter ersättningen för förlorad arbetsförtjänst utbetalts. Den förtroendevaldes arbetsgivare
måste styrka förlust av pensionsförmån vid tjänstledighet för politiskt uppdrag.”
Forts s 9
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0365/12
§ 16 forts

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun 2014-2018
”Hur man begär ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån avseende uppdragstid från och med 1
januari 2003 ska framställas senast två år efter det år som ersättningen yrkas för.”
Angående hur långt efter i tiden man kan begära ersättning för förlorad pensionsförmån på
förlorad arbetsinkomst från och med den 1 januari 2003. Förslagsvis senast två år efter det år
som ersättningen yrkas för.
(Före 2003 fanns inte möjligheten att få ersättning för förlorad pensionsförmån.)
Beslutsunderlag
Personalenhetens skrivelse 2 februari 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0576/11
§ 17

Medfinansiering av projekt Fjällvägen etapp 2
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommunen deltar i projektet Fjällvägen etapp 2 under tiden 1 april 2015 till 31
mars 2016.

2.

Ljusdals kommun deltar med 30 000 kronor kontant samt med arbetstid motsvarande
125 000 kronor.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Ljusdals kommun deltar sedan tre år tillbaka i projektet Fjällvägen vars syfte är att med
vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-riksgränsen i fokus stärka
utvecklingen längs sträckan. Projektet har arbetat med en mycket bred ansats där en palett av
verksamhetsområden diskuterats och bearbetats.
Projektet sista år har en omslutning på 1 430 000 kronor varav regioner och kommuner står
för huvuddelen medan näring samlat bidrar med 45 000 kronor.
Under perioden avses Fjällvägen etapp 2 skapa ”ett permanent regionalt partnerskap för
Fjällvägen som är en integrerad plattform och forum i ordinarie verksamhet. Här möts
offentliga aktörer och näringslivet för dialog och samarbete, en effekt av att kommunala
gränser och gränser mellan landskap och län minimeras.” Vidare ” handlingsplaner för
Fjällvägen som fungerar som vägledning för utvecklingssatsningar och för användning av
offentliga resurser i olika projekt”.
Kommunchef skriver i sitt yttrande att inom beredningen av detta ärende har en mindre enkät
genomförts med de från kommunen som deltagit samt Destination Järvsö och Järvsöbacken.
Det blir alldeles tydligt att de deltagande ser positivt på det arbete som hittills bedrivits och
välkomnar förslaget om en andra etapp.
Etapp 2 av projektet avses visa på en plattform för ett permanentande av verksamheten. Det är
en nödvändig och bra inriktning. Det är också rimligt att flera alternativa lösningar diskuteras.
Ett av alternativen är att verksamheten avbryts.
Det är förvaltningens samlade bedömning att kommunen bör delta i projekt Fjällvägen etapp
2 med 30 000 kronor kontant samt med arbetstid motsvarande 125 000 kronor under tiden 1
april 2015 till 31 mars 2016.
Forts s 11
Justerare
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0576/11
§ 17 forts

Medfinansiering av projekt Fjällvägen etapp 2
I en eventuell andra och avslutande etapp bör frågan om förhållandet till Tidernas väg
övervägas.
Ljusdals kommun tar beslut om budget i juni, vilket innebär att frågan därmed inte kan
hanteras i budgetprocessen för 2016. Eftersom den ekonomiska insatsen är relativt begränsad
kan sannolikt ett eventuellt permanentande hanteras tillfälligt för 2016.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelase 4 februari 2015
Svar från Järvsöbacken
Svar från Destination Järvsö
Svar från Rolf Berg
Svar från NärLjus
Skrivelse från Fjällvägen angående Fjällvägen etapp 2, 16 oktober 2015
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP): bifall till kommunchefens
förslag.
Ingalill Fahlström (MP): avslag till kommunchefens förslag.
Markus Evensson (S): pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Ingalill Fahlström (MP) avslag till Markus Evenssons tilläggsyrkande
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Evenssons med fleras yrkande mot Ingalill Fahlströms yrkande
och finner att allmänna utskottet bifaller Markus Evenssons med fleras yrkande.
Ordföranden ställer Markus Evenssons tilläggsyrkande under proposition och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0060/15
§ 18

Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FOU - Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i
Gävleborgs län från och med 1 april 2015 antas.

Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting, har
träffat överenskommelse angående gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe från och med den1 april 2015
Kommunen har under hösten givits möjlighet att delta i förberedelserna inför inrättandet av
den gemensamma nämnden och vid dessa möten anslutit sig till regionens liksom övriga
kommuners gemensamma hållning.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd,
RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län från
och med 1 april 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0060/15
§ 19

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i
Gävleborgs län från och med den 1 april 2015 antas.

Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting har
inrättat en gemensam nämnd.
Den gemensamma nämnden tillsätts i Gävleborgs läns landsting och ingår i dess organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna och
landstinget ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0175/14
§ 20

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen kvartal
fyra 2014
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har skickat en redovisning av försörjningsstödet avseende tidsperioden
oktober till och med december 2014.
Perioden oktober till och med augusti 2014
Pågående ärenden/unika hushåll
483 ärenden omfattande
Antal avslutade ärenden
112 ärenden omfattande
Antal nya unika ärenden
107 ärenden omfattande

(barn under 18 år)
585 vuxna och 352 barn
137 vuxna och 62 barn
123 vuxna och 64 barn

Antal ärenden den 29 december 2014 371 ärenden omfattande
Jämförelse den 29 december 2013
363 ärenden omfattande
Jämförelse den 29 december 2012
404 ärenden omfattande

471 vuxna och 294 barn
457 vuxna och 274 barn
480 vuxna och 271 barn

Enheten har en liten ökning av ärenden på försörjningsstöd jämfört med i ifjol, men däremot
färre än 2012.
14 procent av de aktuella hushållen oktober - december 2014 var ensamstående kvinnor med
barn.
7 procent är ensamstående män med barn.
18,5 procent är ensamstående kvinnor utan barn.
34,5 procent är ensamstående män utan barn.
17 procent är sambo/gifta med barn.
Huvudorsaken för bistånd är:
44,5 procent är arbetslösa, ingen ersättning.
35 procent har otillräcklig inkomst/ersättning.
Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare.
Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn och därefter sambo/gifta med barn. Ändå är
nästan 37,5 procent av de personer som omfattas av försörjningsstöd barn under 18 år.

Forts s 15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0175/14
§ 20 forts

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen kvartal
fyra 2014
Av de 4 miljoner kronor som betalats ut under perioden har 2,7 miljoner kronor betalats ut till
personer födda mellan 1949 - 1983. Cirka 1,2 miljoner kronor har betalats ut till personer i
åldersgruppen födda 1984 – 1996. Cirka 24 000 kronor har utbetalats till personer över 65 år.
Under perioden har 839 beslut om bifall till försörjningsstöd fattats gällande 295 personer.
Totalt har 4 385 130 kronor betalats ut i försörjningsstöd under perioden. Det har fattats 241
beslut om avslag till försörjningsstöd gällande 135 personer. Den 29 december var drygt 3,9
miljoner kronor bokförda.
Under perioden har tio överklaganden inkommit i rätt tid. Två av dessa överklaganden har
lett till ändrade beslut och inte skickats vidare till Förvaltningsrätten i Falun. Under samma
period har 11 överklaganden avslagits av förvaltningsrätten. Ett överklagande har återvisats
till nämnden genom en dom från förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 21 januari 2015, § 13
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 december 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0488/14
§ 21

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs.

Sammanfattning
Skolskjutsregler för kommunen är av principiell betydelse och bör fastställas av
kommunfullmäktige. Bedömning av trafikfarliga vägar görs av handläggare i enskilda fall,
men nämnden kan fatta generella beslut om vägsträckor där många elever berörs. Då
förutsättningarna för dessa bedömningar förändras med vägarnas standard bör de ligga i en
bilaga som nämnden uppdaterar regelbundet, men som inte förs till fullmäktige varje gång.
Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 121 kommunfullmäktige besluta att
skolskjutsreglerna för Ljusdals kommun fastställs.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014, § 112
Utbildningsförvaltningens skrivelse 2 december 2014 samt förslag till skolskjutsregler med
bilaga
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V): bifall till utbildningsnämndens förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till László Gönczis 1-4 punkter i utbildningsnämndens
protokoll samt 5: Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att en klimatanalys ska göras
av konsekvenserna av de antagna skolskjutsreglerna.
Yvonne Oscarsson (V): avslag till Ingalill Fahlströms yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Markus Evenssons med fleras yrkande och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.
Ordförandes ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande om
punkterna 1-5 och finner att allmänna utskottet avslår detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0054/15
§ 22

Drogpolitiskt program för Ljusdals kommun
Allmänna utskottet beslutar
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till ett
drogpolitiskt program för Ljusdals kommun.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Gävleborg utövar vartannat år tillsyn över alkohol- och tobakshandläggningen i
kommunerna. Nu har tillsyn skett över arbetet för 2013 och 2014. Sammantaget finner
länsstyrelsen att tillsynen som genomförs i Ljusdals kommun har förutsättningarna att fungera
väl.
Länsstyrelsen påpekar dock att det inte genomförs någon tillsyn av rökfria skolgårdar och att
de befarar att det kommer att kvarstå. Denna tillsyn ansvarar miljönämnden för.
Myndighetsnämnden har som förslag att denna tillsyn ska föras över till omsorgsnämnden och
har skickat förslag om detta på remiss. Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till denna
förändring av tillsyn.
I tillsynen konstaterar länsstyrelsen att Ljusdals kommun saknar ett drogpolitiskt program
vilket myndigheten befarar kan påverka frågan negativt i det fortsatta arbetet.
Länsstyrelsen konstaterar även att den ekonomiska bedömningen när det gäller
serveringstillstånd bitvis är bristfällig och att alkoholhandläggaren bör få stöd i dessa frågor.
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll från den 21 januari 2015, § 23 att:
Utredningsenheten får i uppdrag att genom folkhälsoutvecklaren utreda och ta fram ett förslag
till ett drogpolitiskt program för Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 21 januari 2015
Omsorgsförvaltningens skrivelse 9 januari 2015
Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg 18 december 2014

Beslutsexpediering
Claes Rydberg
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0061/15
§ 23

Samordnad kommunal service, projekt Ramsjö
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att initiera en projektverksamhet med syfte att
utreda möjligheten till samordning av den kommunala servicen i Ramsjö.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har sedan drygt ett år tillbaka tillsammans med Inköp Gävleborg
provat möjligheten att tillaga matportioner lokalt på entreprenad i Ramsjö. Arbetet har
bedrivits i projektform i samarbete och med ekonomisk stöd från statliga Vinnova.
Huvudsyftet har varit att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling. Projektet har
innefattat flera delar.
En bärande del i projekt har varit entreprenören, vilken tillrett kosten. Sedan sen höst 2014
har det stått klart att denne från april 2015 inte längre avser att delta i projektet.
Sedan tidigare har det inom koncernen funnits tankar om samordnad kommunal service i
Ramsjö. Resonemang har bland annat förts i Strukturgruppen. Tankar som utlösts av
glesbygdssammanhanget, vilka också förstärkts med anledning av skolans nedläggning.
I samband med beskedet från entreprenören inom Vinnova-projektet inleddes även i det
sammanhanget ett resonemang, nu med inriktning mot att prova möjligheten att bedriva den
samlade kommunala servicen i Ramsjö såsom intraprenad.
Omsorgsförvaltningen har tillsammans med projektledaren för Vinnova-projektet drivit denna
tanke vidare. Man har bland annat undersökt möjligheterna att få bidrag från länsstyrelsen för
glesbygdsutveckling. Parallellt har man påbörjat en rekryteringsprocess, för att identifiera en
person lämplig att vara projektledare i ett eventuellt nytt projekt.
Eftersom projektet berör flera av koncernens verksamheter, bolag, stiftelse och förvaltningar,
torde det vara lämpligt att kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret ges det
övergripande ansvaret.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 4 februari 2015
Omsorgsnämndens protokoll 10 december 2014, § 206
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 223
Beslutsexpediering
Claes Rydberg
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0117/13
§ 24

Investera i skapande för framtiden - Kulturcentrum vid
Slottegymnasiet/Kulturskolan
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ärendet, såväl vad gäller finansiering som organisation, förs till
samhällsutvecklingsutskottet för vidare beredning

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 197 att bifalla en motion från Yvonne
Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att
”Investera i skapande för framtiden”. Chefen för Musik & Kulturenheten fick i slutet av
januari 2014 i uppdrag att genomföra utredningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 139 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma med förslag på organisation och finansiering av det förslag som
lämnats av chefen för Musik & Kulturenheten.
Utredningsförslaget syftar till att skapa ett verksamhetscentrum på området vid
Slottegymnasiet/Musikskolan, en utveckling av EstradLjus organisatoriska modell, med
kommunen i en koordinerande roll där lokala aktörer, studieförbund, föreningar med flera
bedriver verksamhet i lokalerna. En detaljerad organisation med fyra nya heltidstjänster samt
andra tillkommande kostnader presenteras i förslaget. Total kostnad 2 miljoner kronor per år.
Finansiering och vidare beredning av organisationsfrågan bör rimligen föras in i den normala
beslutsprocessen på så sätt att den överlämnas för vidare beredning till samhällsutvecklingsutskottet. Utskottet kan därefter föra in finansieringsfrågan i kommunens budgetarbete.
Utskottet kan även överväga om den föreslagna organisationen på något sätt kan modereras.
Det är rimligt att anta att verksamhetens tänkta innehåll kan vara ett sätt att stärka
kommunens gymnasium, vilket bör beaktas i vidare bedömningar.
Det är naturligt att verksamheten kommer att utveckla kommunens kulturliv.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 9 januari 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014 § 139
Utredning utifrån kommunfullmäktigebeslut angående motion om att ”Investera i
skapande för framtiden” 16 april 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 197
Forts s 20
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0117/13
§ 24 forts

Investera i skapande för framtiden - Kulturcentrum vid
Slottegymnasiet/Kulturskolan
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0484/14
§ 25

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun, bolag och stiftelse
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Informationschef Anna Kjellander redogör för förslag till informationspolicy för Ljusdals
kommun, bolag och stiftelse.
I policyn anges riktlinjer och ansvarsfördelning för kommunens kommunikation. Syftet är att
skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens information och dialog med medborgare och
omvärld. Kommunikationspolicyn anger den grundsyn och de värderingar som informationen
och kommunikationen i Ljusdals kommun ska präglas av.
Internt medverkar informationen till att skapa en öppen och servicevänlig attityd och genom
delaktighet främja arbetstrivsel, effektivitet och utveckling. Externt medverkar vår
information till ökad kunskap hos invånarna hur de kan påverka sin kommun och nyttja dess
service.
Medborgarna i Ljusdals kommun får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. De får
också förståelse för vilka förutsättningar som gäller för Ljusdals kommuns verksamheter och
hur skattepengarna används.
Ledamöterna ger informationschefen förslag på ändringar som ska göras i innehåll och
struktur.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras. Han ställer förslaget under proposition och
finner att allmänna utskottet bifaller detta.
Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun, bolag och stiftelse.

Beslutsexpediering
Anna Kjellander
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0191/13
§ 26

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare
Allmänna utskottets för slag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun åtar sig att årligen från och med den 1 mars 2015 ta emot 75 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket.

2.

Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och
Ljusdals kommun om mottagande av nyanlända.

Sammanfattning
Länsstyrelserna har av staten och Migrationsverket getts i uppdrag att förhandla med Sveriges
kommuner om storleken på respektive överenskommelse om mottagande av kommunplacerade flyktingar. Då behovet i landet av platser för anvisning av flyktingar med
uppehållstillstånd ökat kraftigt (bland annat på grund av Syrienkriget) – så vill länsstyrelserna
säkra antalet tillgängliga platser för anvisning till kommuner i landet under kommande år.
Länsstyrelsen Gävleborg har föreslagit att Ljusdals kommun åtar sig att årligen, från och med
2015, ta emot 75 nyanlända för bosättning i kommunen, genom anvisning av arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket, samt att denna överenskommelse ersätter den tidigare
överenskommelsen mellan länsstyrelsen och Ljusdals kommun. Integrationschefens
rekommendation är att överenskommelsen skrivs upp i enlighet med länsstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 4 februari 2015
Utbildningsnämndens yttrande 22 januari 2015, § 5
Omsorgsnämndens yttrande 21 januari 2015, § 15
Ljusdalshems yttrande 21 januari 2015
Omsorgsförvaltningens yttrande gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare (flyktingar), 29 januari 2015
Förslag till avtal mellan Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg 2 december 2014
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0489/14
§ 27

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsens beslutar
1.

Förslaget till yttrande godkänns.

2.

Ett tillägg görs i yttrandet om att ”svensk djurskyddslagstiftning ska följas”.

Sammanfattning
Inköp Gävleborg har inkommit med förslag på upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara
offentlig affärer. Förslaget skall behandlas i 3 steg varav detta yttrande utgör kommunens svar
i det inledande steget. Svar i steg 1 skall vara Inköp Gävleborg tillhanda senast den 13 mars
2014.
Upphandlingspolicyn avser att ”på bästa möjliga sätt främja socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara affärer samt regional tillväxt”. Policyn omfattar områdena:
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Ambitionsnivå
Riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling
Etiska och socialt hållbara krav
Ekologiskt hållbara krav
Ekonomiskt hållbara krav
Krav som främjar tillväxt
Roller och ansvar
Ramar för hållbara affärer
Verksamhetsdialog och upphandlingsplan
Prioritering sociala/etiska hållbarhetskrav och ekologiska
Prioritering ekonomisk hållbarhet
Prioritering tillväxt
Utveckling.

Kommunchefen skriver i sin bedömning att det är relevant att kommunalförbundet Inköp
Gävleborg har en upphandlingspolicy liksom riktlinjer för hållbara offentliga affärer.
Föreliggande förslag är skrivet på ett sådant sätt att delägarna i kommunalförbundet Inköp
Gävleborg till vissa delar formellt binds till kommunalförbundets policy. I förslaget anges att
”policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala bolag, kommunala
samordningsförbund och andra offentliga aktörer som överlämnat upphandlingsansvar till
Inköp Gävleborg”.
Forts 24
Justerare
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0489/14
§ 27 forts

Yttrande om upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga
affärer
Policyn kan enligt vår uppfattning endast vara formellt bindande för associationen Inköp
Gävleborg. I Ljusdals kommuns yttrande har lyfts fram ett antal formuleringar, vilka bör
förändras av detta skäl.
Förslaget är dessvärre skrivet på ett språkligt svårgenomträngligt sätt. Det kan befaras att
detta leder till lägre förståelse och därmed svagare efterlevnad av policyn. Den är å andra
sidan föredömligt kort.
Beslutsunderlag
Kommunchefens missiv 6 februari 2015
Kommunchefens förslag till yttrande 6 februari 2015
Missiv från Inköp Gävleborg 16 december 2014
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Hållbara offentliga affärer
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Ett tillägg görs i yttrandet om att ”svensk
djurskyddslagstiftning ska följas”.
Propositionsordning
Ordförandet ställer Ingalill Fahlströms tilläggsyrkande under proposition och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.
Reservation
Yvonne Oscarsson reserverar sig mot tillägget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0025/14
§ 28

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan
med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton
klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton från
klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan
utsättas för allvarliga skador.

2.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten
och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för
människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel
åldersgränsen på 18 år.

Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala
ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en
begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och
överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Forts 26
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0025/14
§ 28 forts

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades
om återremiss.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17
november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag
förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen
av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att
följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle
te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra
att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan
hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och
reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden
kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som
föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för
att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj
2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014
Yrkanden
Örjan Fridner (S): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0028/14
§ 29

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan
med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton
klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton från
klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan
utsättas för allvarliga skador.

2.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten
och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för
människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel
åldersgränsen på 18 år.

Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala
ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en
begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och
överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Forts s 28
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0028/14
§ 29 forts

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades
om återremiss.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17
november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag
förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen
av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att
följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle
te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra
att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan
hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och
reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden
kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som
föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för
att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj
2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014
Yrkanden
Örjan Fridner (S): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0030/14
§ 30

Medborgarförslag gällande raketer och smällar på angivna platser och
tider i kommunen
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan
med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton
klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton från
klockan 19.00 till 23.00.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan
utsättas för allvarliga skador.

2.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten
och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för
människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel
åldersgränsen på 18 år.

Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala
ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en
begränsad tidsperiod.
att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och
överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Forts s 30
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0030/14
§ 30 forts

Medborgarförslag gällande raketer och smällar på angivna platser och
tider i kommunen
Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades
om återremiss.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17
november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag
förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen
av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter.
Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att
följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle
te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra
att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan
hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och
reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god
argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden
kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt.
Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som
föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för
att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015
Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj
2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014
Yrkanden
Örjan Fridner (S): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0012/14
§ 31

Bokslut för kommunledningskontoret 2014
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Årsbokslut för kommunledningskontoret 2014 med förslag till överföringar godkänns.

Sammanfattning
Årsbokslutet 2014 för kommunledningskontoret visar ett underskott på 127 000 kronor. De
största avvikelserna finns på enheterna kommunkansliet, IT-enheten, personalenheten samt
utredningsenheten.
Kommunkansliet har ett överskott som bland annat beror på att en deltidstjänst som arkivarie
varit vakant under året. Kostnaderna för inköp av material samt reparation av maskiner har
varit lägre än beräknat för interntryckeriet, vilket har gett ett överskott. Även kostnaderna för
postgång har varit lägre under året.
För IT-enheten beror underskottet på att kostnaderna för licenser och konsulter varit högre än
beräknat.
Personalenheten har ett överskott på grund av en vakant deltidstjänst samt lägre kostnader för
databehandling.
För utredningsenheten beror överskottet på att tjänsten som handikappkonsulent varit vakant
under större delen av året samt att kostnaderna för inköpsverksamhet varit lägre än beräknat.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 26 januari 2015
Bokslut 2014 Drift
Bokslut 2014 Investering
Yrkanden
Örjan Fridner (S): bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-02-10
Diarienummer

KS 0389/10
§ 32

Kompletterande ägardirektiv till Ljusdal Energiföretag AB och dess
dotterbolag
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ärendet skickas till kommunstyrelsen och kompletteras med skrivelse och protokoll från
Ljusdal Energiföretag AB.

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om förslag till kompletterande ägardirektiv för
Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag:
Förslaget är att nedanstående punkter kompletterar nu gällande ägardirektiv antaget den 25
oktober 2010, § 195
1.

Ljusdal Energiföretag AB koncern ska generera en årlig avkastning före skatt
motsvarande 5,5 procent på av kommunen insatt kapital.

2.

Ljusdals kommun avstår utdelning för redovisningsåren 2015-2020 till förmån för
finansiering av bredbandsutbyggnad enligt antagen bredbandsstrategi. Utdelning sker
normalt året efter redovisningsåret. Ljusdals kommun avstår däremot utdelning under
åren 2016-2021.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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