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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0018/14
§ 51

Personalinformation
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om medarbetarundersökningen som
genomfördes i december 2013.
Tanken var att resultaten av undersökningen skulle redovisas för allmänna utskottet i juni
2014, men signaler från enheterna pekar på att redovisningen kommer att försenas till tidig
höst 2014.
Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar vidare om att resultaten i stort ser bra ut. De
områden som genomgående visar något sämre resultat är Arbetssituationen samt Möjligheten
till återhämtning.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0300/13
§ 52

Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivå
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

En satsning görs för att främja hälsan hos personalen för att om möjligt få dem tillbaka i
arbete.

2.

Målet ska vara att kommunens samlade sjukfrånvaro inte ska överstiga fem procent.

3.

Förvaltningarna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner, åtgärdsplaner och mål för att
främja hälsan hos personalen.

4.

Omsorgsförvaltningens ledning bjuds in till kommunstyrelsen för att redogöra för hur de
arbetar med att öka frisknärvaron.

Sammanfattning
Efter önskemål från allmänna utskottet redovisas sjukfrånvarostatistik för enheterna inom
samtliga förvaltningar i kommunen. För utbildnings- och omsorgsförvaltningen redovisas
även siffror på verksamhetsnivå som stöd i jämförelserna.
Som redovisades i tidigare analys av sjukfrånvaron framgår att sjukfrånvaron ökar i samtliga
förvaltningar, mest inom omsorgen. Omsorgen har den högsta sjukfrånvaron i kommunen.
Samtliga enheter inom stöd och omsorg (SO) och äldreomsorgen (ÄO) har en hög
sjukfrånvaro, endast en enhet inom SO och en inom ÄO har en frånvaro nästan inom
normalnivån. Inom ÄO ligger hemtjänsten kvar på samma höga nivå som 2012, men det är
sjukfrånvaron inom äldreboendena som ökar mest från 2012. Beträffande möjliga orsaker till
sjukfrånvaron hänvisas till tidigare redovisad analys.
Enligt önskemål kommer även information om det så kallade Hälsoprojektet inom Omsorgen
att ges. Mer och mer forskning kommer, som stöder resultaten som framkommit i
Hälsoprojektet, att det är viktigt att se till organisatoriska förhållanden, inte bara individuella,
för att skapa en god hälsa och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Flera studier påtalar också
vikten av att chefer måste få tillräckliga förutsättningar för att bedriva ett utvecklande arbete
tillsammans med sina medarbetare.
Beslutsunderlag
Personalenhetens skrivelse samt siffermaterial 25 april 2014
Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0300/13
§ 52 forts

Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivå
Yrkanden
Helena Brink (C): En satsning görs för att få människor tillbaka i arbete.
Målet ska vara att kommunens samlade sjukfrånvaro inte ska överstiga fem procent.
Omsorgsförvaltningens ledning bjuds in för att redogöra för hur de arbetar med att öka
frisknärvaron.
Leif Hansen (SRD): förvaltningarna uppdras att ta fram verksamhetsplaner, åtgärdsplaner och
mål för att främja hälsan hos personalen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller
dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

§ 53

Information om Hälsoprojektet på omsorgsförvaltningen
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Lena Svensson, utredare för personalenheten, informerar om Hälsoprojektet på
omsorgsförvaltningen.
Hälsoprojektet har prövats på en del enheter inom omsorgsförvaltningen och har i de flesta
fall gett positiva resultat i form av lägre sjukfrånvaro.
De enheter som valts ut har i de flesta fall haft hög sjukfrånvaro, men någon enhet har valts ut
för att den har haft låg frånvaro.
Som start har arbetsmöten hållits och sedan har en kartläggning gjorts, chefen har intervjuats
och personalen har fått fylla i en friskvårdsenkät.
Efter det färdigställer man en Nulägesanalys och någon vecka senare sätts mål upp för
verksamheten.
Tillsammans med personalen fylls ett ”Ägg” i med olika delmoment som bedöms. Det som
diskuteras mest är bemanning, täthetsschema, arbetsuppgifter samt psykosocial samverkan.
Uppföljning sker efter tre månader.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

§ 54

Information om läget på Hantverkargården
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Thomas Renshammar ansvarig för AME (och Hantverkargården) sedan januari 2014
informerar om läget på Hantverkargården.
Den förra chefen signalerade före jul 2013 att hon inte kunde vara kvar.
Thomas Renshammar hade en frågestund med personalen när han började. Ställde raka frågor
och meddelade att chefen skulle sluta.
Han har intervjuat nästan all personal och funnit att det finns tre grupperingar, en neutral och
två motsatta.
Konflikterna på Hantverkargården har dock inte påverkat brukarna.
Idag finns ett lugn på Hantverkargården utan synliga konflikter.
En ny chef är rekryterad som personalen har varit med och valt ut. Thomas Renshammar har
för avsikt att stötta henne så mycket som möjligt då den förra chefen signalerade att hon inte
fått tillräckligt mycket stöd i sin roll som chef.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0116/14
§ 55

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals
kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv
förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för
medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har möjlighet att ta del och
dra nytta av det digitala samhälle som växer fram.
För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävleborg och
Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära
samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. Syftet med
strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver
göras i arbetet med bredband. Genom att samla länet kring bredbandsstrategin har Gävleborg
goda förutsättningar att lyckas med sin bredbandsutbyggnad.
Visionen är att ”i Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt
genom högkvalitativt och tillgängligt bredband”.
Målet är att:
• Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
• År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.
Allmänna utskottet beslutade den 11 mars 2014, § 37 att skicka strategin för yttrande
till Närljus.
Närljus ställer sig i sitt yttrande positiv till strategin och kommunens vision om att
hela vår kommun ska ha bredband i världsklass.

Forts s 10
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0116/14
§ 55 forts

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals
kommun
Beslutsunderlag
Yttrande från Närljus 8 april 2014
Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun
Yrkanden
Helena Brink (C): bifall till att bredbandsstrategin antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0158/14
§ 56

Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp
Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Verksamheten visar ett underskott om 777 000 kronor, vilket är 884 000 kronor sämre än
budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad främst till:
•
•
•
•
•

Minskade intäkter från förvaltningar och bolag, detta är kopplat till personalavgångar,
vilket har skjutit på uppdrag i tid eller att de inte blivit utförda för bolag och andra
kunder.
Ökade kostnader för rekryteringsarbete.
Ökade advokatkostnader för att stödja upphandlingsarbetet där erfarenhet saknas.
Ökade systemkostnader för inköpssystem utifrån ett icke fullt ut anpassat avtal i
förhållande till vår regionala lösning.
Ökade personalkostnader för vikariat i samband med uppsägningar och sjukdomar.

Utöver det reella underskottet har ekonomistyrningen under 2013 varit för svag genom att
prognostisering och uppföljning har varit för långt ifrån upphandlingsverksamheten. Detta
åtgärdas under 2014 genom att ägandet av ekonomifunktionen övergår till Inköp Gävleborg.
Förbundet lägger fram ett förslag för direktionen vid mötet den 28 mars 2014 om hur balans i
ekonomin ska uppnås och hur stort det egna kapitalet måste vara för att möta framtida
oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 14 april 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0010/14
§ 57

Yttrande över samrådsförslag gällande detaljplan för upphävande av del
av detaljplan för Hybo stationssamhälle
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Hybo
stationssamhälle för yttrande.
Gällande detaljplan för Hybo stationssamhälle slår fast att de omkringliggande skogsområdena runt bebyggelsen i Hybo ska betecknas som allmän plats, avsedd för park eller
plantering. Dessa parkområden utgör dock ett hinder för de fastighetsägare som vill kunna
köpa till mark med avsikten att söka bygglov för olika åtgärder då det inte är tillåtet att medge
något bygglov på allmän plats.
Förslaget innebär att allmän plats avsedd för park hävs i vissa delar av gällande detaljplan.
Även den del av Hybosjön som är belägen inom gällande detaljplan och som enligt denna ska
betecknas som vattenområde upphävs. Utöver detta hävs också en mindre del vägmark
(allmän plats) i planområdets sydöstra del. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande
och antas därför av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Följebrev 24 april 2014
Samrådshandlingar 7 april 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): Kommunen har ingen erinran
mot förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0145/14
§ 58

Ansökan om sponsring till Ljusdals IF
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ansökan beviljas med 50 000 kronor för 2014.

2.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning
Föreningen Ljusdals IF Damlag div 1 har inkommit med ansökan om sponsring.
Föreningen kommer att spela många matcher i Mälardalsområdet under denna säsong.
Föreningen har i enlighet med Ljusdals kommuns sponsringspolicy en drogpolicy och en
uttalad plan för jämställdhet.
Sponsorgruppen ställer sig positiva till att sponsra Ljusdals IF Damlag div 1. Sponsorgruppen
har gjort bedömningen att föreningens/lagets matcher (både i och utanför kommunen) är
publikdragande evenemang och har stor aktualitet i tidningar och tv. Föreningen söker
sponsring av Ljusdals kommun då många matcher under denna säsong kommer att spelas i
Mälardalsområdet.
Sponsringen ska täcka kostnader för tryck med Ljusdals kommuns logotyp på matchtröjor och
träningsoveraller, i annonsblad och på Ljusdals IF:s hemsida.
Föreningen har i enlighet med Ljusdals kommuns sponsringspolicy en drogpolicy och en
uttalad plan för jämställdhet.
Beslutsunderlag
Sponsorsgruppens skrivelse 24 april 2014
Ansökan från Föreningen Ljusdals IF Damlag div 1, 3 april 2014
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M): ansökan ska
bifallas med 50 000 kronor för 2014.

Forts s 14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0145/14
§ 58 forts

Ansökan om sponsring till Ljusdals IF
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Föreningen Ljusdals IF Damlag div 1
Informationsenheten
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0118/14
§ 59

Ansökan från Stall Angelika Svensk gällande sponsring
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ansökan avslås.

Sammanfattning
Sökanden bor på en mindre hästgård i Tallåsen strax utanför Ljusdal. Hon tävlar i hoppning
på lokal, regional och nationell nivå med tre egna hästar. Detta är ett intresse hon brinner för
och vill börja satsa ännu mer på, med större hästantal etcetera. Målet är att komma så långt
som möjligt och att till exempel delta i SM. Målet är att kunna starta ett företag inom
hästbranschen.
Enligt kommunens sponsringspolicy sponsras endast föreningar och inte enskilda personer.
Beslutsunderlag
Sponsorsgruppens skrivelse 1 april 2014
Ansökan om sponsring 17 mars 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V): bifall till att ansökan avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Stall Angelika Svensk
Informationsenheten
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0135/14
§ 60

Reglemente för krisledningsnämnd
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till reviderat reglemente antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 28 april 2008, § 78 ett nytt reglemente för krigsledningsnämnden i Ljusdals kommun.
En översyn av reglementet har gjorts och följande ändringar föreslås:
§ 10 Beredning av nämndens ärenden
Krisledningsnämnden bistås av en krisledningsstab bestående av Ljusdals kommuns
koncernledningsgrupp (KLG).
§ 11 Underrättelse
Den underrättade ska bekräfta, muntligt eller via svarsmeddelande, att man mottagit
underrättelsen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 4 april 2014
Reglemente för krisledningsnämnden i Ljusdals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0485/13
§ 61

Avveckling av FolkhälsoBrå
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

FolkhälsoBRÅ avvecklas.

2.

Frågan om folkhälsosamordnaren överförs till kommunchefen

Sammanfattning
År 2012 antogs reglementet för FolkhälsoBRÅ för att skapa en förbättrad struktur i rådet.
FolkhälsoBRÅ bildades för att hantera kommunens folkhälsofrågor. Sammansättningen i
rådet syftade till att lyfta folkhälsofrågorna till en strategisk nivå och skapa bredd. Det
övergripande målet för kommunens folkhälsoarbete var att skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa och trygghet på lika villkor för alla kommunens invånare.
Rollen som folkhälsosamordnare är en drivkraft i rådet, men tjänstemannen har ännu inte fått
det stöd som behövs för att föra arbetet vidare. Det bristande stödet har genomsyrat
verksamheten från att tjänstemannen anställdes. Detta är inget unikt utan ett mönster för
denna roll i vår kommun, därav har flera tjänstemän tidigare lämnat sin position. Detta medför
att kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete ännu inte har utvecklats. För att
förbättra situationen och skapa kontinuitet i folkhälsoarbetet föreslås att det praktiska arbetet
förläggs på andra tjänstemän som redan i dagsläget arbetar operativt med drogförebyggande
arbete.
Ett utvecklande folkhälsoarbete förutsätter att goda krafter i samhället tar gemensamt ansvar
samt samverkan mellan olika verksamhetsområden. Detta i sin tur förutsätter att det finns
arenor som främjar sådan samverkan. Rådet för folkhälsoarbete var tänkt att utgöra en sådan
arena.
Rådets syfte har inte uppnåtts bland annat beroende på att få ledamöter aktivt deltagit i rådets
sammanträden. Efter en tids trevande i den nya konstellationen FolkhälsoBRÅ har rådets
funktion urholkats.
Länge har folkhälsoarbetet i kommunen inte inkluderats i den ordinarie verksamheten och
uppfattas som svårbegripligt. Folkhälsosamordnaren initierade därför en utbildnings-/
informationsdag som också den fick få deltagande chefer och politiker.

Forts s 18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0485/13
§ 61 forts

Avveckling av FolkhälsoBrå
Ett alternativ har dock framtagits för att åstadkomma en spridning av folkhälsoarbetet. Den
politiskt beslutade planeringsmodellen ses som en möjlig väg att placera folkhälsofrågan i ett
sammanhang.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2014, § 82 att återremittera ärendet till allmänna
utskottet.
I samhällsutvecklingsförvaltningens förslag från den 11 mars 2014 står:
1.

FolkhälsoBRÅ avvecklas.

2.

Tjänsten folkhälsosamordnare ändras till att främst arbeta strategiskt med
folkhälsofrågor och inte praktiskt med drog- och brottsförebyggande frågor.

3.

En översyn utförs kring vilka resurser som i dagsläget utför praktiskt drog- och
brottsförebyggande arbete.

4.

Benämning av tjänsten folkhälsosamordnare ändras till utredare folkhälsa.

I kommunchefens förslag till organisationsutredning kommer Folkhälsoverksamheten att
tillhöra den nya utredningsenheten på kommunledningskontoret
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 82
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 30
Allmänna utskottets protokoll 10 december 2013, § 269
Folkhälsosamordnarens skrivelse 28 november 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): FolkhälsoBrå avvecklas, frågan om folkhälsosamordnaren överförs
till kommunchefen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0094/13
§ 62

Regler för föreningsbidrag
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ett tydligare förslag önskas. Kommunchefen får i uppdrag att hantera frågan.

Sammanfattning
Föreningsstöd är en betydelsefull del av kommunens stöd till civilsamhället och
medborgarnas fritidsliv och välbefinnande. Föreningsstödet består av en rad olika stödformer
och en detaljerad beskrivning av hur det fördelar sig på olika föreningar har inte varit möjlig
att göra inom ramen för denna översyn. Det har inte heller varit möjligt att inom detta
uppdrag åstadkomma någon övergripande samordning av olika former av stöd och bidrag.
Förslaget utgör ett ramverk som kan behöva kompletteras inom de olika verksamhetsområden
som handlägger olika former av föreningsstöd. Under utredningsarbetet har delar av det
regelverk och de rutiner som saknades då uppdraget gavs tagits fram och implementerats.
Allmänna utskottet föreslog den 11 mars 2014:
1.

Förslaget till regler för föreningsstöd godkänns.

2.

Berörda verksamheter ges i uppdrag att genomföra förslaget i form av rutiner,
anvisningar och blanketter.

3.

Informationsavdelningen får i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter se över
tillgängligheten för regler och anvisningar på webb och i form av trycksaker.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2014, § 102 att återremittera ärendet till allmänna
utskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 3 april 2014, § 82
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 30
Kommunledningskontorets skrivelse 24 januari 2014
Översyn av kommunens stöd till föreningar, projekt och evenemang 24 januari 2014

Beslutsexpedierat
Claes Rydberg
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0570/11
§ 63

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande Edeforsens kraftverk
Allmänna utskottet beslutar
1.

Yttrandet till Mark- och miljödomstolen godkänns.

2.

Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.

Sammanfattning
Kommunen har fått ett föreläggande från mark- och miljödomstolen i Östersund om att yttra
sig över en nytillkomen handling.
Kommunens ekolog Niklas Svensson har gjort förslag till yttrande. Han skriver:
”Kommunen har tidigare uppgett sin inställning till projektet som helhet där kommunen
avstyrkt Fortums ansökan och hänvisat till att kraftstationen bör rivas ut då det tjänat ut och
att älvsträckan bör återställas. De kompletterande handlingarna föranleder inte att kommunen
ändrar sitt tidigare ställningstagande.”
I bedömningen står: Det framgår av bland annat länsstyrelsens redogörelse vid huvudförhandlingen att de via sin tillsyn kommer att kräva att en fungerande fiskväg anläggs i
dammen samt andra åtgärder som underlättar fiskvandringen, till exempel biotopåtgärder. En
förbättrad ekologisk status för Edeforsen förutsätter därför inte en utbyggnad enligt Fortums
ansökan. Utbyggnadsförslaget innebär visserligen att mindre vatten kommer att rinna under
vinterperioden medan en större mängd rinner under sommarperioden, vilket mer efterliknar
"normala" flödesförhållanden. Fiskesakkunniga myndigheter som utvecklat sin talan vid
huvudförhandlingen är dock mycket tveksamma till att denna effekt totalt sett är positiv för
strömvattenmiljön som helhet. Bedömningen är att förutsättningarna att utforma variationsrika strömvattenmiljöer med goda förutsättningar för fiskvandring är betydligt bättre med de
flöden som nu råder. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning.
Kommunstyrelsen har tidigare uppgett sin inställning till projektet som helhet där kommunen
avstyrkt Fortums ansökan och hänvisat till att kraftstationen bör rivas ut då den tjänat ut och
att älvsträckan bör återställas. Kommunstyrelsen bedömer också att det är angeläget att
biotopvårdande åtgärder genomförs samt att fungerande fiskväg omgående ordnas förbi
dammen i Edeforsen.
De kompletterande handlingarna föranleder inte att kommunen ändrar sitt tidigare
ställningstagande.
Forts s 21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0570/11
§ 63 forts

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande Edeforsens kraftverk
Beslutsunderlag
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 6 maj 2014
Föreläggande med bilagor från mark- och miljödomstolen 25 april 2014
Yrkanden
Lars Molin (M): bifall till yttrandet.

Beslutsexpedierat
Mark- och miljödomstolen i Östersund
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0054/14
§ 64

Ljusdals lokala utvecklingsstrategi 2015-2020
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchefen Claes Rydberg presenterar förslag till Ljusdals lokala utvecklingsstrategi,
LjUS.
Ljusdals lokala utvecklingsstrategi, LjUS, är kommunens övergripande plan för de kommande
sex åren. LjUS relaterar till och utgör en organisk del i den styrmodell som tillämpas i
kommunen. Modellen är hierarkiskt uppbyggd och avses vara styrande i den kommunala
verksamheten med Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare (antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2014, § 6) som bortre målbild.
De fyra övre nivåerna, vision, Ljusdals lokala utvecklingsstrategi (LjUS, 6 år), ekonomisk
långtidsplan (ELP, 3 år) och årsbudget med fullmäktigemål fastställs av kommunfullmäktige.
Här bildas en tydlig målhierarki där övergripande mål och inriktningar bryts ner och blir mer
konkreta i varje nivå. Nämnderna mottar fullmäktigemål respektive avdelad budget och
fastställer därefter, med beaktande av vision, LjUS och ELP, nämndens egna mål och planer
helt ner till den dagliga verksamheten. Styrning av kommunens bolag och stiftelse utövas
parallellt via bolagsordningar, ägardirektiv med flera.
Utvecklingsstrategin har varit på remiss hos de politiska partierna och yttranden har inkommit
från Socialradikala demokraterna, Nya moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet.
Kommunchefens förslag är att Ljusdals lokala utvecklingsstrategi godkänns.
Då det saknas ett förklarande missiv och markeringar i den nya texten av vad som tillkommit
beslutas att ärendet ska tas upp på allmänna utskottets budgetmöte den 20 maj 2014. Strategin
ska också kompletteras med yttrande från Centerpartiet.
Beslutsunderlag
Ny omarbetad utvecklingsstrategi 30 april 2014
Remissvar
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 39
Ljusdals kommuns lokala utvecklingsstrategi 28 februari 2014
Målbilaga 28 februari 2014
Beslutsexpedierat
KsAu, Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0182/14
§ 65

Vägval inför framtiden
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdalsalternativet bifalles.

Sammanfattning
Kommunchefen skriver den 29 april 2014:
Sedan en längre tid pågår dels en nationell diskussion om kommuners storlek och bärkraft,
dels flera initiativ för att sammanföra delar av kommuners verksamheter i kommunövergripande associationer. Nuvarande regering har tydligt uttalat att man inte kommer att ta
något initiativ i kommunfrågan. I Hälsingland och Gävleborgs län bedrivs eller planeras för
gemensamma verksamheter. Aktuell för vår kommun är den pågående utredningen om en
gemensam organisation för personalfrågor. Sedan tidigare samarbetar vi i bland andra Inköp
Gävleborg (kommunalförbund) och överförmyndarfrågor (där diskussion pågår om
gemensam nämnd med Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner). Vid Hälsingerådets
överläggningar diskuteras som exempel gemensam IT-verksamhet liksom avfallshantering. I
dagarna sammanförs gymnasieverksamheterna i fyra av landskapets kommuner i ett
gemensamt kommunalförbund. Med anledning av att Region Gävleborg läggs ned övervägs
hur flera av de verksamheter som bedrivits där skall hanteras, i regionkommunen (landstinget)
eller som gemensam verksamhet mellan primärkommunerna.
De associationsformer som oftast nämns som alternativ för mellankommunala samarbeten är
kommunalförbund och gemensam nämnd. Samverkan vid avtal mellan kommuner
aktualiseras vid lösligare samverkan på lägre nivå, som till exempel samverkan mellan
yrkesgrupper i de olika kommunerna.
Den senare tiden har mer tydligt talats om begreppet Hälsinglands kommun, i mening av en
sammanslagning av kommunerna i landskapet.
Kommunchefen gavs vid kommunstyrelsens beredning den 14 mars 2014 i uppdrag
aktualisera frågan för politisk bedömning.
Kommunchefen ser två huvudsakliga inriktningar för framtiden.
•
•

Hälsingealternativet
Ljusdalsalternativet

Forts s 24
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0182/14
§ 65 forts

Vägval inför framtiden
Kommunchefen skriver att även om en ny vision för kommunen antagits, och att den hela
tiden utgår från Ljusdal som egen kommun, förefaller kommunen befinna sig i en situation
där ställning inte riktigt har tagits till vad vi tror om kommunens möjliga framtid. Kommer
Ljusdals kommun att kunna fungera som egen kommun eller måste vi acceptera en framtid i
ett större sammanhang?
En svårighet är att vi inte kan sia om framtiden, inte heller räkna på densamma, utan
prognosen kommer med nödvändighet att bygga på antaganden och därmed värderingar. Vi
kommer att utgå från våra erfarenheter, önskningar och känslor.
Men det är nu skriver kommunchefen som vi måste staka ut riktningen, ta ställning. Att inte ta
ställning kommer högst sannolikt att vara den sämsta vägen. När vägvalet väl gjorts kommer
enskilda avgöranden att vara så mycket enklare.
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Ljusdalsalternativet.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 29 april 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till Ljusdalsalternativet.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0515/12
§ 66

HR-samverkan i Hälsingland
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun omprövar medverkan i utredningen om HR-samverkan.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade vid dess överläggning den 8 april 2014 att ge
kommunchefen i uppdrag att initiera ett ärende till kommunstyrelsen med inriktning att
kommunen lämnar den av Hälsingerådet påbörjade utredningen om en gemensam
organisation för HR-frågor.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 att delta i en fortsatt utredning om en gemensam
PA/HR-organisation i Hälsingland. Utredningens uppdragsgivare, Bollnäs, Söderhamns,
Ovanåkers, Ljusdals och Nordanstigs kommuner har lämnat uppdrag till utredningen där
visionen är att Hälsinglands kommuner arbetar tillsammans i en utförarorganisation inom HR.
Vidare ur utredningsdirektiven, ”Denna organisation ska tillgodose kommunernas behov av
stöd i en kompetent och strategisk HR-funktion och för att medarbetarna ska uppleva
kommunen som en attraktiv arbetsgivare”. ”Den gemensamma funktionen är mer robust och
därmed mindre sårbar än den verksamhet som kommunerna kan bedriva var och en för sig”.
Projektdirektivet framhåller även tillvaratagande av stordriftsfördelar med en utformning som
är kostnadseffektiv.
Utredningen har organiserats så att kommuncheferna utgör projektledningsgrupp.
Personalcheferna bildar en projektgrupp. Det finns ytterligare arbetsgrupper inom ekonomi,
IT med mera. Hälsingerådet är projektägare och står för utredningens styrning liksom fattar
avgörande beslut. Arbetet drivs från Söderhamns kommun och har pågått sedan 2013.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att det under utredningens gång har visat sig att
övriga fyra medverkande kommuner har en större övertygelse än Ljusdals kommun om
fördelarna med en eventuellt kommande gemensam verksamhet. Utredningen har ej
tillräckligt lyckats tydliggöra en gemensam organisations strukturer och uppbyggnad. En
modell att bedöma för att kunna ta beslut om eventuell medverkan i den gemensamma
verksamheten har ej arbetats fram.
Företrädare för övriga kommuner har tidigt, redan före verksamhetens utformning klargjorts,
tagit ställning för att den gemensamma verksamheten bör drivas i form av ett
kommunalförbund. Ljusdal har föreslagit att den gemensamma verksamheten skulle kunna
bedrivas inom en överenskommelse om samverkan, vilket har avfärdats. Sätet är tänkt att vara
i Bollnäs där förbundets direktör med stab skulle återfinnas.
Forts s 26
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0515/12
§ 66

HR-samverkan i Hälsingland
Ljusdals kommun har i sin nyligen antagna vision pekat ut riktningen och klargjort bilden för
hur vår önskade framtid skall formas. Grunden för framgång är en stark och handlingskraftig
kommun. För närvarande pågår remissarbeten i kommunens politiska partier angående ett
förslag till Ljusdals lokala utvecklingsstrategi (LjUS) för de kommande sex åren. I LjUS
konkretiseras visionen och bildar grund för bland annat 3-års respektive 1-årsbudgetar. I det
här läget är det rimligt att föra upp ett ärende om gemensam HR- till kommunstyrelsen för att
stämma av om det fortsatta utredningsarbetet.
Kommunchefen föreslår att Ljusdals kommun omprövar medverkan i utredningen om HRsamverkan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 14 april 2014
Kommunstyrelsen protokoll 7 mars 2013, § 66
Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C): 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

2014-05-06
Diarienummer

KS 0483/13
§ 67

Stöd till återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett bidrag om 50 000 kronor lämnas till Ljusdals församling för återuppbyggande jämte
renovering av orglar.

Sammanfattning
Ljusdals församling har inkommit med förfrågan om ekonomiskt stöd om 250 000 kronor
som del av finansiering av återuppförandet av den gamla senbarockorgeln från 1700-talet
jämte viss renovering av den senromantiska från 1900-talet. Ett återuppförande innebär att det
i Ljusdals kyrka skulle finnas tre orglar av olika tidsepoker och med olika klang.
Förslagsställaren belyser de möjligheter som skapas av återuppförandet och lyfter särskilt
fram möjligheten att profilera Ljusdal som ett orgelcentrum, intressant för såväl specialister
som den lokala respektive besökande allmänheten. Man skriver vidare om sommarakademier,
kopplingar till kommunens Estrad Ljusdal liksom musikskolan med mera.
Den totala kostnaden för insatserna uppgår till 5 375 000 kronor. Församling har själva avsatt
2 500 000 kronor, kyrkoantikvariskt ersättning uppgår till 1 756 000 kronor. Resterande cirka
1 500 000 kronor avses finansieras via en nybildad insamlingsstiftelse.
Det framgår ej av ansökan när arbetet ska utföras.
Kommunchef Claes Rydberg skriver i sin bedömning att Ljusdals kommun, företag,
föreningar och enskilda människor dagligen anstränger sig för att förstärka bilden av vår
kommun. Varje insats lämnar bidrag till den samlade uppfattningen om kommunen.
Kommunen äger ett rikt kulturliv, med starka traditioner och en nutid präglad av samverkan
och utmärkta möjligheter för barn och unga.
Ljusdals församling kommer med sitt återuppförande jämte renovering av orglarna att aktivt
bidra till en sådan fortsatt utveckling. Tre orglar av olika tid och med varierad klang i samma
kyrkbyggnad utgör en synnerligen speciell situation, vilken med stor sannolikhet kommer att
ha betydelse i perspektivet av besöksnäring. Man bör i detta sammanhang se de tre orglarna
som del av en samlad attraktion där även hälsingegårdar, gruva, nationalpark med flera ingår.
Orglarna skapar även möjligheter för sommarkurser och seminarier liksom ökade kontakter
med universitet, högskolor och akademier. Även ur ett internationellt perspektiv kan orglarna
sannolikt locka intresse.
Forts s 28
Justerare

Utdragsbestyrkande

27

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0483/13
§ 67 forts

Stöd till återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka
Ett bidrag från Ljusdals kommun kan ses som kommunens signal om att man förstår orglarnas
betydelse för såväl kommunmedborgaren som besökaren.
Det kunde vara rimligt att kommunen bidrar med 10 procent av resterande finansiering, det
vill säga 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 15 april 2014
Begäran om stöd till utveckling av kulturarvet /orglarna i Ljusdal, 12 november 2013
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): avslag till kommunchefens förslag.
Helena Brink (C): bifall till kommunchefens förslag.
Yvonne Oscarsson (V): bifall till att ett bidrag om 50 000 kronor lämnas.
Lars Molin (M): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller
Yvonne Oscarssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0156/14
§ 68

Förfrågan från Inköp Gävleborg gällande skallkrav på e-fakturor.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Skallkrav vid upphandling på att leverantör ska fakturera elektroniskt införs inte.

2.

Frågan om krav på e-fakturor prövas igen så snart de tekniska förutsättningarna är bättre
kända och de sannolika konsekvenserna mindre vid ett införande av ett skallkrav än för
närvarande.

Sammanfattning
Direktionen för Inköp Gävleborg har inkommit med en förfrågan till respektive
medlemskommuns kommunstyrelse. Förfrågan gäller när kommunerna anser att det är dags
att ställa skallkrav på att alla inkommande leverantörsfakturor ska vara e-fakturor.
Fördelarna med e-handel och e-fakturor är nödvändiga att uppnå så snart som möjligt. Men
före ett införande av skallkrav bör, för att i nuläget undvika dubbel administration och
undvika risken att flera leverantörer inte lämnar in anbud, inköpssystemet vara implementerat
och de leverantörer som kan nås med hjälp av Närljus vara informerade/utbildade och i den
mån det är möjligt erbjudna praktisk administrativ hjälp med att komma igång.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 29 april 2014
Förfrågan från Inköp Gävleborg om skallkrav på e-fakturor 10 april 2014
Yrkanden
Lars Molin (M) bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0112/14
§ 69

Skrivelse från Inköp Gävleborg gällande direktupphandling under
förändring, lokala affärer
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Följande beslutspunkter gäller från och med och under förutsättning att föreslagen
höjning av direktupphandlingsvärdet och nivå för dokumentationsplikt för i LOU
reglerade upphandlingar införs i enlighet med av regeringens utredare föreslagen
lagändring:
1. Annonsplikt enligt lokalt förslag införs på kommunens alla direktupphandlingar från
100 000 kronor.
2. Interna rutiner upprättas och dokumenteras för direktupphandling.

Sammanfattning
Ett förslag på regeländring inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande en höjning
av direktupphandlingsvärdet och ett samtidigt införande av dokumentationsplikt på alla
direktupphandlingar från 100 000 kronor föreligger. Förslaget innebär att upphandlande
myndigheter själv får fastställa arbetssätt för köp mellan 100 000 kronor och drygt 500 000
kronor. Under förutsättning att lagförslaget träder i kraft föreslås att även en annonsplikt
införs för köp över 100 000 kronor i enlighet med Inköp Gävleborgs och övriga
medlemskommuners förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 30 april 2014
Missiv och skrivelse från Inköp Gävleborg 15 april 2014

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0175/14
§ 70

Redovisning av försörjningsstöd januari-mars 2014
Allmänna utskottet beslutar
1.

Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Pågående ärenden / unika hushåll har under perioden varit 458. Dessa ärenden omfattar 912
personer, varav 342 är barn under 18 år. Under samma period 2013 hade förvaltningen 523
pågående unika hushåll som omfattade 940 personer varav 399 var barn under 18 år.
•
•
•
•

14 procent av de aktuella hushållen var ensamstående kvinnor med barn.
19 procent är ensamstående kvinnor utan barn.
34 procent är ensamstående män utan barn.
19 procent är sambo/gifta med barn.

Huvudorsaken för bistånd är:
• 21 procent har otillräcklig inkomst/ersättning.
• 38 procent är arbetslösa utan ersättning.
Under perioden har 84 ärenden avslutats. Dessa ärenden har omfattat 155 personer varav 47
var barn under 18 år. Under samma period 2013 avslutades 93 ärenden som omfattade 166
personer varav 56 var barn under 18 år.
Under tidsperioden har 96 nya ärenden inkommit. Dessa ärenden omfattar 204 personer varav
84 barn under 18 år. Under samma period 2013 tillkom 119 nya ärenden, dessa omfattade 223
personer varav 90 var barn under 18 år.
Den 31 mars 2014 fanns 374 aktuella ärenden. Dessa ärenden omfattar 774 personer varav
296 barn under 18 år.
Den 31 mars 2013 fanns 430 ärenden. Dessa ärenden omfattade då 805 personer varav 287
barn under 18 år.
Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare.
Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn och därefter sambo/gifta med barn.

Forts s 32
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0175/14
§ 70 forts

Redovisning av försörjningsstöd januari-mars 2014
Under perioden har tretton överklaganden inkommit i rätt tid. Av dessa har beslutet ändrats i
ett ärende. Dom från förvaltningsrätten om bifall i överklagan har inkommit avseende två
beslut. Förvaltningsrätten har under perioden avslagit 15 överklaganden.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens redovisning av försörjningsstöd januari till mars 2014
Omsorgsnämnden redovisning aktualiseringar barn- ungdoms- och vuxenärenden – individoch familjeomsorgen 2014

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0097/14
§ 71

Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet hanteras i budgetberedningen våren 2015.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden avskaffade år 2000 den så kallade habiliteringsersättningen, en dagpeng till
personer med intellektuell funktionsnedsättning som deltog i insatsen daglig verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). År 2009 utredde
omsorgsförvaltningen frågan på omsorgsnämndens begäran och nämnden beslutade då att inte
återinföra ersättningen.
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 25 november 2013, § 213, begärt en utredning
om eventuellt återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens
verksamheter (stöd och omsorg). Denna utredning, liksom föregående utredning i frågan
2009, har gjorts av utredarenheten.
Utredaren konstaterar att det finns en stor majoritet av landets kommuner som ger en så kallad
habersättning, huvudsakligen till LSS personkrets i daglig verksamhet, i vissa fall även till
deltagare i dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Ersättningen är i allmänhet omkring
35-45 kronor per dag eller 6-8 kronor per timme. Ersättningen är enligt Skatteverket inte att
betrakta som skattepliktig inkomst.
Systemet ifrågasätts men har inte prövats i domstol utifrån att det troligen strider mot
kommunallagens bestämmelser om likabehandling, i det att ersättningen är en ekonomisk
ersättning utan biståndsbedömning eller behovsprövning.
Skälen för ersättning (se bland annat policydokument från Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning, FUB) är bland annat att deltagare i daglig verksamhet måste
betala för sin lunch (vilket annars blir en skattepliktig förmån) och då anses ”betala för att få
jobba”.
Utredningen föreslår att omsorgsförvaltningen inte återinför habiliteringsersättning för
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS och inte heller inför det för deltagare i
dagverksamhet enligt SoL.

Forts s 34
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0097/14
§ 71 forts

Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning
Omsorgsförvaltningen föreslog den 4 april 2014:
1. Habiliteringsersättningen ska inte återinföras inom daglig verksamhet med motivering
som framgår av utredningen i ärendet.
Omsorgsnämnden föreslår den 15 april 2014, § 62 kommunstyrelsen besluta:
1. Förslaget om återinförande av habiliteringsersättningen skjuts fram till nästa år, inför
budget 2016.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 15 april 2014, § 62
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 april 2014
Utredarenhetens utredning 25 mars 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): ärendet hanteras i budgetberedningen våren 2015.
Helena Brink (C): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0155/14
§ 72

Ramsjö skolas situation och framtid
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet förs inte vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har lämnat förslag om Ramsjö skolas situation och framtid.
Förvaltningen vill att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut om att Ramsjö skola
avslutas som F-9 grundskola i samband med skolavslutningen i juni 2015, om inget annat
påvisas i december 2014.
Nämnden vill också ha ett uppdrag att undersöka möjligheterna till hur Ramsjö skola ska
kunna tillförsäkra en god pedagogisk verksamhet för de elever som genom sina målsmän
väljer att gå där.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens ordförandes skrivelse 15 april 2014
Utbildningsnämndens protokoll 7 april 2014, § 30
Utbildningsförvaltningens skrivelse 21 mars 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0312/13
§ 73

Ostkustbanan
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har fått en inbjudan till delägarskap /associerat medlemskap i aktiebolag för
att främja utbyggnad och ökad trafikering på Ostkustbanan.
Ett delägarskap innebär aktiv medverkan och ansvar i utformning av bolagets syfte och
ändamål, strategiska inriktning. Drift och uppföljning. Med delägarskapet följer kostnader i
form av aktieinnehav och driftbidrag.
Kommunstyrelsens beredning har fattat beslut om att inte tacka ja till erbjudandet.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Region Gävleborg 16 april 2014

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

KS 0262/11
§ 74

Konstgräsplan i Ljusdal
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•

Utredning har genomförts för att hitta placering för konsgräsplanen som gör att
Mittiamässan inte drabbas.
Alla är nu överens om att planen ska placeras på ”Brända tomten” på Älvvallen. Det
kommer innebära en del markarbeten, men även en placering på grusplanen innebär
markarbeten om än i mindre omfattning. En kalkyl ska tas fram på vad markarbetena
kommer att kosta. Nackdelen med placeringen vid Brända tomten är att hallen kommer
att skymma utsikten över Älvvallen.

•

Kommunchefen och ekonomichefen tittar hur Konstgräsplanen ska bokföras på bästa sätt
för att belasta investeringsbudgeten och inte driftsbudgeten.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

§ 75

Gemensam överförmyndarnämnd
Allmänna utskottet beslutar
1.

Förslaget skickas till överförmyndarnämnden för yttrande.

Sammanfattning
Ett förslag har kommit från Bollnäs kommun där det föreslås att Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers
och Söderhamns kommuner bildar en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten. Samarbetet ska ske i en gemensam nämnd med ett gemensamt kansli.
Handläggningen av överförmyndarfrågor i Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner har
sedan 2011 skett i en gemensam förvaltningsorganisation med Bollnäs som värdkommun.
Detta innebär att Bollnäs kommun svarar för nämndservice, administration och handläggning
av verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är positiva, vilket bland annat bekräftats i en
enkät till gode män och förvaltare.
I syfte att skapa en effektivare organisation, minska det administrativa arbetet och få en mer
strukturerad styrning av verksamheten så har frågan om en gemensam nämnd väckts. Den
nuvarande strukturen med en gemensam förvaltning som verkar mot tre politiska organ skapar
en hel del merarbete En gemensam nämnd är därför ett naturligt steg i det fortsatta
samverkansarbetet som på sikt kan omfatta fler kommuner om intresse väcks.
Förslaget från Bollnäs kommun lyder:
•

Ljusdals kommun samverkar tillsamman med Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns
kommuner från och med den 1 januari 2015 i en gemensam nämnd för
överförmyndarfrågor.

•

Bollnäs kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden.

•

Förslag till reglemente och samverkansavtal för den gemensamma nämnden fastställs

•

Formerna för ägarsamråd fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse och bilagor från Bollnäs kommun, 30 april 2014

Forts s 39
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

§ 75 forts

Gemensam överförmyndarnämnd
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Förslaget skickas till överförmyndarnämnden för yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Överförmyndarnämnden
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-05-06
Diarienummer

§ 76

Rapport från strukturgruppen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Strukturgruppen kommer att ha möte imorgon, onsdag den 7 maj 2014. Till mötet är Inköp
Gävleborgs VD Johan Almesjö inbjuden för att gruppen vill diskutera en del saker som man
inte är så nöjda med.
Bland annat:
•
•
•
•

Vinova – Ramsjöprojektet
Bussupphandlingen
Upphandling Trycksaker
Upphandling Snittblommor

Från och med nu ska varje upphandling behandlas i koncernledningskontoret. Vi måste också
få igång inköpssystemet.
Strukturgruppen fortsätter att försöka hitta effektiviseringar. Det är lättare att hitta
effektiviseringar mellan kommun och bolag och svårare mellan förvaltningarna.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare
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