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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0114/14
§ 97

Dagordning till personalutskottet
Personalutskottet beslutar
1.

Dagordningen för personalutskottet godkänns.

Sammanfattning
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson redogör för förslag till dagordning för
personalutskottet:
•
•
•
•
•

Arbetsgivarpolitik
Personal- och kompetensförsörjning
(Rekryteringar (främst chefer))
Jämställdhet och mångfald
Arbetsmiljö och hälsa
(Sjukfrånvaro)
Samverkan

Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till att dagordningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att personalutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Britt-Marie Andersson-Nilsson
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0018/14
§ 98

Rekrytering av fastighetschef
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Öppen rekrytering ska användas vid anställning av chefer på nivån under
förvaltningschef.

Sammanfattning
Efter att kommunfullmäktige den 31 mars 2014, § 41 beslutat att fastighetsenhetens
verksamhet ska samordnas med Ljusdalshems ska enligt beslutet en ny fastighetsfunktion
med fastighetschef inrättas i kommunen. Den tillförordnade fastighetschefen är inte
intresserad av att bli ny chef varför en rekrytering av chef måste ske.
Denna rekrytering är inte påbörjad. Personalutskottet är enigt om att en öppen rekrytering ska
genomföras vid anställningar av chefer på nivån under förvaltningschef.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till att öppen rekrytering tillämpas vid anställning av chefer på
nivån under förvaltningschef.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att personalutskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0018/14
§ 99

Personalinformation
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar:
•

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunen och främst på omsorgsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. Kommunchefen informerar om att han kommit överens med
förvaltningscheferna om att fem procents frånvaro är acceptabel. Ligger frånvaron över
fem procent så måste åtgärder sättas in. På omsorgsförvaltningen är hälsoprojektet
framgångsrikt, men man saknar resurser att genomföra detta i snabb takt. Projektet skulle
också behöva köras på enheter med låg frånvaro för att få reda på vad man gör rätt där.

•

Landstinget Gävleborg har kommit med erbjudande om anslutning till
landstingsgemensam företagshälsonämnd.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0224/14
§ 100

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen gällande utredning om ”rätt till heltid” ska beaktas i arbetet
med budget och ekonomisk långtidsplan.

2.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer
för rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att själva bestämma sin
sysselsättningsgrad

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har bifallit en motion och tre medborgarförslag såtillvida att en
utredning ska genomföras för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla
tillsvidareanställda inom kommunen rätt till heltid. För att skapa underlag för ett politiskt
ställningstagande bör en utredning med ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning
som inventerar efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå.
I arbetet med att insamla fakta har samtliga 429 deltidsanställda tillfrågats varav 312 har
svarat. Av dessa önskar 154 utökad tjänstgöring. Beräknat på respektive medarbetares
nuvarande tjänstgöring och önskad utökning skulle lönekostnaderna stiga med cirka 11,2
miljoner kronor per år.
117 anställda har inte svarat. En beräkning grundad på antagandet att det bland dem som inte
svarat finns önskemål om samma grad av utökning av tjänsterna som bland de som har svarat
ger en ökning av lönekostnaderna med 4,3 miljoner kronor per år.
Nettoeffekten, det vill säga den ökade lönekostnaden reducerad med ett färre antal timanställda, vikarier samt beordrad övertid, beräknas till cirka 50 procent av bruttokostnaden, det
vill säga 8 miljoner kronor per år.
Efter att information inkommit om att den första enkäten inte nått alla berörda har enkäten
distribuerats en andra gång. Därmed har utredningsarbetet försenats.
Kommunledningskontoret föreslår den 27 maj 2014:

Forts s 8

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0224/14
§ 100 forts

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Informationen gällande utredning om ”rätt till heltid” beaktas i arbetet med budget och
ekonomisk långtidsplan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 27 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 57
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 58
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014, § 73
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 13
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): ”rätt till heltid” ska beaktas i arbetet med budget och
ekonomisk långtidsplan.
Helena Brink (C): Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och
principer för rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att själva bestämma sin
sysselsättningsgrad
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller
dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0476/13
§ 101

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för del av Gärde 11:1 med
flera i Ljusdal, "Kraftledningsgatan Åkern-Slotte"
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått ett samrådsförslag för yttrande gällande detaljplan för del av Gärde
11:1 med flera ”Kraftledningsgatan Åkern-Slotte”.
Planområdet sträcker sig i en sned vinkel från industriområdet Åkerslund i nordväst till
bostadsområdet Gärdeåsen i sydost. Sedan kraftledningen som tidigare gick utmed sträckan
har avvecklats, ges möjlighet att ersätta den för kraftledningen planerade markanvändningen
till andra användningsområden.
Planen ger möjlighet att utöka bostadsmark och mark för skoländamål samt att fastställa
befintliga gång- och cykelvägar, gator, vändplaner och pågående markanvändning. Äldre
planbestämmelser, som A för allmänt ändamål, som inte längre tillämpas enligt nuvarande
lagstiftning, kan ersättas. Mark kan även reserveras för Norrkämstaledens förlängning som är
utpekad i översiktsplanen. Med ändrad markanvändning kan även kommunens fastighetsinnehav indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Planen bedrivs med ett normalt planförfarande och ska efter samråd ställas ut för granskning
och därefter antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Samrådsförslag 12 juni 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Kommunstyrelsen har ingenting att erinra 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

2014-08-12
Diarienummer

KS 0038/14
§ 102

Ansökan från Järvsö Ishockey Klubb om sponsring
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ansökan från Järvsö Hockey Klubb avslås.

Sammanfattning
En ansökan om sponsring har inkommit från Järvsö Hockey Klubb. Föreningen beskriver i
sponsringsansökan att de är i behov av nya omklädningsrum för att ordna camper, cuper och
träningsläger. Detta för att få mera beläggning på isen, vilket ger bättre ekonomi. Föreningen
behöver dessutom fylla på med nya spelare i varje lag.
Sponsringsansökan på 75 000 kronor ska täcka kostnader för profilering av ismaskinen med
kommunlogga, stor skylt i allén (3mx1m) samt att kommunen blir "Huvudmatchsponsor" vid
matchen Brynäs-Modo den 5 september. Kommunen blir med i annonseringen och övrig
marknadsföring till matchen. Annonser med Ljusdals kommuns logotyp kommer även att gå
ut i Gästrikland samt i Örnsköldsviksområdet samt rikstäckande via sociala medier.
Kommunchefens bedömning är att den inkomna ansökan inte är förenlig med Ljusdals
kommuns sponsringspolicy. Anledningen till detta är att verksamheten ska vara på elitnivå
och att det i policyn betonas att sponsorverksamheten begränsas till ett fåtal verksamheter
som har en möjlig marknadsföringseffekt.
Sammanfattning
Kommunledningskontorets skrivelse 12 juni 2014
Ansökan om sponsring 23 januari 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Järvsö Hockey Klubb
Delegeringspärm
Informationsenheten
Kommunchefen
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0467/11
§ 103

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever!
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommuns grundskolor ska ges möjlighet att erbjuda utbildning i företagsamhet
och entreprenörskap helt i enlighet med Ljusdals kommuns vision om medveten satsning
på utbildning i alla delar.

Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder möjligheten att
erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap och företagsamhet
enligt ett koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 127 att bifalla motionen såtillvida att
en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i
entreprenörskap genomförs.
Ärendet lämnades till utbildningsförvaltningen för utredning. Utbildningsnämnden har
nu lämnat förslag till utredning.
I utbildningsnämndens utredning framgår följande:
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna,
samarbete och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till
något värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på olika sätt och
som därför omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och
upplevelse av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några enkätfrågor i
förhållande till den egna skolan och entreprenörskap. Bland rektorerna finns en
medvetenhet om att entreprenörskap ska genomsyra skolvardagen, men det är en viss
spridning på i vilken grad de anser att entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt
förhållningssätt på respektive skola. Resultatet påvisar att entreprenöriellt förhållningssätt till pedagogik och lärande är tydligare och mer utbrett på några skolor och mindre
utbrett på andra skolor i kommunen.

Forts s 12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0467/11
§ 103 forts

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever!
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i skolsammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola förhåller sig
till entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla entreprenörskap i
förhållande till deras behov och förutsättningar. Eftersom Skollagen (2010:800) anger att
det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete så är det även rektor som beslutar om i
vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilken omfattning utbildning i entreprenörskap
för pedagogisk personal och för elever genomförs.
Utbildningsnämnden föreslås kommunstyrelsen besluta
1.

Utredningen anses genomförd

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014, § 62
Utbildningsförvaltningens skrivelse 6 maj 2014
Utredning om entreprenörskap i grundskolan 4 juni 2014
Kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2014, § 127
Motion 16 september 2011
Yrkanden
Helena Brink (C): Ljusdals kommuns grundskolor ska ges möjlighet att erbjuda utbildning i
företagsamhet och entreprenörskap helt i enlighet med Ljusdals kommuns vision om
medveten satsning på utbildning i alla delar.
Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise Hellström (M): bifall till Helena Brinks 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

2014-08-12
Diarienummer

KS 0152/14
§ 104

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för
vuxna över 18 år i Gävleborg län
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rubricerade gemensamma utgångspunkter antas.
2. Efter att samtliga parter har antagit dessa utgångspunkter ska omsorgsförvaltningen
snarast upprätta en länsgemensam handlingsplan.
3. I det kommande arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen ska betonas att
tillgängligheten ska underlättas vid missbruksvård.

Sammanfattning
Kommunerna i länet har tillsammans med landstiget tagit fram ett inriktningsdokument
”Gemensamma Utgångspunkter riskbruk, missbruk, beroendevård för vuxna över 18 år i
Gävleborgs län (GU)”.
Involverade i framtagandet av förslaget har dels varit en tjänstemannagrupp med
representanter från några kommuner och landstinget, dels en politisk arbetsgrupp kopplad till
Nätverk Välfärd. Nätverk Välfärd beslutade 13 december 2013 att ställa sig helt bakom
förslaget.
Inriktningsdokumentet är bra och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom förslaget till
rubricerade gemensamma utgångspunkter. Det är dock viktigt att en länsgemensam
handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit dessa utgångspunkter.
En av de viktigaste delarna med att kommunerna och landstinget tillsammans beslutar om
gemensamma utgångspunkter för olika områden, är att parterna är så tydliga som det går i vad
som blir de konkreta konsekvenserna av överenskommelsen. Då kan denna typ av dokument
fungera som ett reellt styrdokument när handlingsplaner ska tas fram på läns- och/eller lokal
nivå och bli ett stöd för verksamheterna i vardagen.
Vad gäller de nu föreslagna gemensamma utgångspunkterna behöver förtydligandena göras
via en länsgemensam handlingsplan inom bland annat följande områden:
1. Landstingets ansvar för tillnyktring och abstinensbehandling.
2. Kommunens behandlingsansvar enligt 5 kap 9 § socialtjänstlagen.
3. Gemensamt ansvar för både kommunerna och landstinget vid samsjuklighet, missbruk och
psykiatrisk sjukdom.
Forts s 14
Justerare
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0152/14
§ 104 forts

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för
vuxna över 18 år i Gävleborg län
I de nationella riktlinjerna framgår tydligt att vid samsjuklighet ska både den psykiska ohälsan
och beroendet behandlas samtidigt. Det sker inte idag och behöver få tydligare skrivning i
Gemensamma Utgångspunkter. Det behöver även förtydligas hur ansvarsförhållandena är
mellan kommun och landsting när vård och behandling ska genomföras på hemorten för
personer med samsjuklighet, likväl som när institutionsplacering på annan ort är aktuell.
Arbetet med personer med missbruksproblematik bör ha mer av behovsbedömning/
behovsprövning, och mindre av vilken diagnos som kan vara aktuell.
Ansvariga för att den gemensamma länshandlingsplanen upprättas bör vara den tjänstemannastyrgrupp för rubricerade utgångspunkter som Länsledning Välfärd kommer att tillsätta i juni.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 12 juni 2014, § 104
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 maj 2014
Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 18 år
i Gävleborgs län, 7 april 2014
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): I det kommande arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen
ska betonas att tillgängligheten ska underlättas vid missbruksvård.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons yrkande under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0212/14
§ 105

Granskningsrapport beträffande granskning avseende löpande
redovisning
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning löpande redovisning antas.

2.

Uppföljning av rapporten ska ske per den 31 mars 2015.

Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
kommunens löpande redovisning.
Granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. Svar ska lämnas till
revisorerna senast i oktober 2014.
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets missiv 4 augusti 2014
Kommunchefens yttrande 27 juni 2014
Revisionsrapport – granskning löpande redovisning 20 maj 2014
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M): rapporten ska följas upp den 31 mars 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0161/14
§ 106

Ansökan från NärLjus om tilläggsanslag för deltagande på
Landsbygdsriksdagen 2014
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Stiftelsen NärLjus äskande om tilläggsanslag för deltagande på Landsbygdsriksdagen
avslås.

2.

Kommunstyrelsen ska få rapport och uppföljning om Landsbygdsriksdagen.

Sammanfattning
Stiftelsen NärLjus har inkommit med ansökan om tilläggsanslag för deltagande vid
Landsbygdsriksdagen den 16-18 maj 2014.
Ärendet har övervägts vid kommunstyrelseberedning och kommunchefen har fått i uppdrag
att handlägga detsamma.
Kommunchefens bedömning är att stiftelsen har uppdraget att inom kommunkoncernen
ansvara för frågor som berör landsbygdsutveckling. Inom detta område återfinns rimligen
Landsbygdsriksdagen varför kommunstyrelsen föreslås avslå ansökan om tilläggsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 1 juli 2014
Närljus äskande om tilläggsanslag 14 april 2014
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M): kommunstyrelsen ska få rapport och uppföljning om
Landsbygdsriksdagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

§ 107

Information om Grottbadet
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att undersöka frågan närmare.

Sammanfattning
Styrelsen för Underberget (Grottbadet) har bjudits in till allmänna utskottet. Fyra femtedelar
av styrelsen är idag på plats för att informera om planerna på Grottbad.
Styrelsen informerar om vad som är på gång i Järvsö samt om hur arbetet med att hitta
finansiärer till Grottbadet framskrider.
Den beräknade kostnaden för badet är 250 miljoner kronor. Av dessa planerar man att låna
halva summan och få bidrag med 75 miljoner kronor. Den egna kapitalinsatsen ska vara 50
miljoner kronor och där har man bildat en ekonomisk förening där bidrag från privatpersoner
och företag läggs. Den motsvarar just nu 6 procent, det vill säga tre miljoner kronor.
Inland Innovation kommer att gå in med 24 procent, det vill säga 12 miljoner kronor.
Styrelsen hoppas att Ljusdalshem ska gå in med 46 procent (23 miljoner kronor). Då saknas
24 procent som man jobbar på att få in. Ljusdalshem har pengar som är låsta och om man kan
använda dessa till att investera i Grottbadet är ännu oklart.
Man räknar med att badet ska ha 166 000 besökare det första året, för att sedan öka successivt
och efter tio år vara uppe i 255 000 besökare.
Det är Veidekke som kommer att bygga Grottbadet. De är proffs på att bygga i berg och har
också byggt grottbadet i Harstad i Norge.
Kommunchefen informerar om att om Ljusdalshem ska kunna ge ett bidrag till detta måste
ägardirektiv till. Dessutom måste det undersökas om det är möjligt att använda pengarna till
detta.

Beslutsexpediering
Claes Rydberg
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

KS 0475/12
§ 108

Kölvallens vindkraftpark
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunfullmäktige ska tillfrågas:
• Kan frågan tas upp innan översynen av det tematiska tillägget är klar?
• Ryms det inom det tematiska tillägget?

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 109 att återremittera ärendet om
Mjöberget till kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
innan ytterligare beslut om vindkraft tas.
Ansökan har nu inkommit från Kölvallen vind AB/Ownpower om tillstånd enligt 9 kap
Miljöbalken för att uppföra och driva gruppstation om maximalt 92 vindkraftverk.
Då många är positiva till vindkraftprojektet Kölvallen och det är få som kommer att bli störda
av parken vore det kanske möjligt för kommunfullmäktige att göra ett undantag från beslutet
ovan. Åtminstone för de delar som ligger inom nuvarande tematiska tillägg.
Yrkanden
Leif Persson (S):
Fråga kommunfullmäktige:
Kan frågan tas upp innan översynen är klara?
Ryms det inom det tematiska tillägget?
Marie-Louise Hellström (M): vänta tills efter översynen
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller
hans eget yrkande.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

§ 109

Det ekonomiska läget
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att aktivt delta i arbetet med förvaltningarnas ekonomi samt
vid varje överläggning med kommunstyrelsen och allmänna utskottet lämna rapport om
läget.

Sammanfattning
Efter att de två stora nämnderna informerat på kommunstyrelsen om det ekonomiska läget
samt vidtagna och planerade åtgärder finns en oro över situationen.
Kommunchefen informerar om att han har bett att få månadsvisa redovisningar från
förvaltningarna.
Yrkanden
Leif Persson (S): Kommunchefen får i uppdrag att aktivt delta i arbetet med förvaltningarnas
ekonomi samt vid varje överläggning med kommunstyrelsen och allmänna utskottet informera
om läget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Claes Rydberg
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-08-12
Diarienummer

§ 110

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar:
1.

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen: § 205 Avvecklingsprocess – Regionförbundet
Gävleborg. KS 250/13

2.

Innovationsupphandling med fokus på äldres måltidssituation: Ramsjömodellen Pilotkommun Ljusdal - Delrapport 1. KS 512/13

Justerare

Utdragsbestyrkande
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