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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0018/14
§ 111

Personalinformation
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar:
Arbetsgivarpolitik
Personalenheten jobbar med en övergripande personalpolicy (som har alla policyer under sig)
Personal- och kompetensförsörjning
•

Utbildningsförvaltningen har anställt biträdande rektorer:
Torleif Backe på Slottegymnasiet och Stina Flygerfeldt Björk på Stenhamreskolan,
Tallåsens skola och Ramsjö skola

•

Omsorgsförvaltningen ska anställa en ny verksamhetschef efter Britt-Inger Ärfström
Även enhetschefer ska rekryteras på förvaltningen
På Individ- och familjeomsorgen ska man anställa trainees. Särskilda utbildnings- och
introduktionsanställningar kommer också att inrättas.
Omsorgsförvaltningen har problem att rekrytera sjuksköterskor.

Jämställdhet
En man på omsorgsförvaltningen kände sig kränkt då han inte fick anställning, men det är
utagerat nu.
Samverkan
•

Utvecklingscentrum har upplevt problem med samverkan. Arbetsgivaren har haft möte
med facket och dessa är nöjda med planen som arbetsgivaren har för att komma till rätta
med problemen.

•

Lärarnas Riksförbund har sagt upp samverkansavtalet. Processen för att hantera detta
pågår.

Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0232/14
§ 112

Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila
"Föreningarnas Hus"
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen har inget att erinra emot planförslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila ”Föreningarnas hus” för
yttrande.
Syftet med planen är att ersätta den nuvarande markanvändningen, kvartersmark för allmänt
ändamål.
I förslag till detaljplan föreslås att fastigheten ska kunna användas för ändamålen kultur och
fritid, skola, kontor och bostäder med liten ytterligare byggrätt. ”Föreningarnas hus” eller
”kommunalrummet” föreslås omfattas av skyddsbestämmelser med rivningsförbud enligt 4
kap 16 § PBL med tanke på byggnadens kulturhistoriska värde.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar 20 augusti 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0126/14
§ 113

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till regler för kommunalt partistöd antas.

Sammanfattning
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen på en rad punkter. Syftet med lagändringen är
att förbättra den kommunala demokratin. Utifrån ändringarna har ett förslag till regler för
kommunalt partistöd i Ljusdals kommun arbetats fram.
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Kommunledningskontorets förslag
till regler utgår från Sveriges Kommuner och Landstings förslag till regler för kommunalt
partistöd samt från nu gällande regler om partistöd för Ljusdals kommun.
Enligt kommunallagen är ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala
demokratin. De nya reglerna i lagen anger att en mottagare av partistöd årligen ska lämna in
en skriftlig redovisning av hur stödet använts och att kommunfullmäktige ska godkänna
utbetalningen av partistödet. Fullmäktige ska vid sin granskning av redovisningen kontrollera
att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen.
Kommunfullmäktige ska besluta om utbetalning varje år. Kommunledningskontoret föreslår
att underlåtenhet att lämna den redovisning och granskningsrapport som ovan nämnts inom
föreskriven tid får till följd att inget stöd utbetalas för nästkommande år.
Kommunledningskontoret föreslår också att vid fördelningen av partistöd beaktas endast
mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt vallagen.
Enligt nu gällande regler utbetalas partistöd till politiskt parti endast det år när det politiska
partiet är representerat i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att denna
regel även fortsättningsvis ska gälla i Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Ljusdals kommun 29 augusti 2014

Forts s 7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0126/14
§ 113 forts

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Leif Hansen (SRD): Grundstödet ska höjas till 40 procent av basbeloppet. Totalkostnaden ska
inte öka.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att allmänna utskottet
bifaller kommunledningskontorets förslag.
Reservation
Leif Hansen (SRD) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0378/13
§ 114

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Sammanfattning
Ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram av
kommunledningskontoret.
Förslaget innebär bland annat anpassningar till kommunallagens nya bestämmelse om
fullmäktiges mandatperiod, möjlighet för kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten
av medborgarförslag till nämnderna, former för redovisning av ej färdigbehandlade motioner
och medborgarförslag med mera.
Förslaget har presenterats för partirepresentanterna.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 1 september 2014
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 13 augusti 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till kommunledningskontorets 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

2014-09-09
Diarienummer

§ 115

Tillgängligheten i Ljusdalssalen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att se över tillgängligheten i Ljusdalssalen.

Sammanfattning
I samband med att allmänna utskottet hanterar arbetsordningen kommer en diskussion upp
gällande tillgängligheten i Ljusdalssalen och då främst när det gäller talarstolen.
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (M): Kommunchefen får i uppdrag att se över tillgängligheten i
Ljusdalssalen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Claes Rydberg
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0526/13
§ 116

Kommunens konkurrenspolicy - uppföljning 2013
Allmänna utskottets förslag kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till revidering av konkurrenspolicyn godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2009 Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun.
I december 2013 beslutade utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att följa upp
och vid behov revidera policyn. Nämnden redovisar att cirka 380 miljoner kronor av nämndens
cirka 400 miljoner kronor, genom lagstiftning om främst friskolor, redan är konkurrensutsatta.
I mars 2014 beslutar kommunfullmäktige att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på
revidering av policyn senast i september 2014.
Kommunchefen har i skrivelse den 29 augusti 2014 gett förslag på revidering av
konkurrenspolicyn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014
Förslag till revidering av Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun 29 augusti 2014
Kommunstyrelsens beslut 6 mars 2014, § 75
Allmänna utskottets skrivelse 30 januari 2014
Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun antagen av kommunfullmäktige 30 mars 2009
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2013, § 130

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0304/13
§ 117

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun ska inte ingå i gemensam överförmyndarnämnd.

Sammanfattning
Handläggningen av överförmyndarfrågor i Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner har
sedan 2011 skett i en gemensam förvaltningsorganisation med Bollnäs som värdkommun.
Detta innebär att överförmyndarenheten i Bollnäs svarar för nämndservice, administration och
handläggning av verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är positivt, 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
även kan omfatta fler kommuner om intresse väcks.
I utredningen inför samarbetet 2011 deltog även Söderhamns kommun som emellertid då
valde att stå utanför samarbetet. I samband med nu planerad fördjupning av samarbetet har
Söderhamns kommun aviserat att man kan tänka sig att delta i en framtida gemensam
organisation varför förslaget framskrivits så.
En gemensam nämnd borde påtagligt också underlätta för länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet och som därmed får en part att vända sig till.
Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun har den 16 juni 2014, § 7 tillstyrkt att Ljusdals
kommun medverkar i en gemensam överförmyndarnämnd.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kommunernas andel av kostnaden relateras till 50 procent på antalet invånare och till 50
procent på antal ärenden per den 31 december året före varje verksamhetsår. Beloppets storlek
grundar sig i övrigt på faktiska kostnader minskat med faktiska intäkter.

Forts s 12
Justerare

Utdragsbestyrkande

11

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0304/13
§ 117 forts

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommuner betalar i förskott mot faktura, efter
budgeterat belopp, och senast den 31 mars.
Om över- och underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan kommunerna efter
samma principer som kostnadsfördelningen. Slutlig reglering av kostnaderna görs senast den
31 mars året efter verksamhetsåret.
2013 fakturerades Ljusdals kommun 623 000 kronor av Bollnäs kommun. Kostnaden för
överförmyndarnämnden (arvode för nämndens ledamöter, arvoden till gode män och
förvaltare med mera) var 726 000 kronor.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om en gemensam
överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2014, § 175 att återremittera ärendet så att en
konsekvensanalys kan tas fram. Vid dagens möte presenteras konsekvensanalysen.
Kommunledningskontoret förslag är att kommunfullmäktige, under förutsättning av
likalydande beslut i samverkande kommuner, beslutar:
1.

Tillsammans med Bollnäs, Ovanåkers, och Söderhamns kommuner från och med
1 januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten.

2.

Bollnäs kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden vilken därmed
inordnas i kommunens nämndorganisation.

3.

Bifogade förslag till reglemente och samverkansavtal för den gemensamma nämnden
fastställs.

4.

Formerna för ägarsamråd blir enligt bifogad handling, ”Överförmyndarnämndens
ägarsamråd”.

5.

I det fall antalet deltagande kommuner blir annat än ovan, ändå ingå i en gemensam
nämnd för överförmyndarverksamheten med de anpassningar av samverkansavtal,
reglemente och överförmyndarnämndens ägarsamråd som krävs.

Forts 13

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0304/13
§ 117 forts

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet
Beslutsunderlag
Konsekvensanalys 9 september 2014
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 juli 2014
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Förslag till ägarsamråd överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens protokoll 16 juni 2014, § 7
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Marie-Louise Hellström (M):
Ljusdal kommun ska avstå från att ingå i en gemensam nämnd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0330/13
§ 118

Översyn av kommunens nya organisation - reviderad efter
remissbehandling
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för samordning och beredning av
arbetsmarknadsfrågor. Styrelsen beslutade samtidigt att ge kommunchefen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar med
arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunchefen i uppdrag att överväga placering och
lämna förslag gällande var folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med
Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara
placerade i organisationen.
I mars 2013 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att ge kommunchefen i uppdrag att
överväga turismfrågornas organisatoriska placering i koncernen.
Diskussioner har vidare förts om landsbygdsfrågornas placering jämte EU-frågor och
marknadsföring av kommunen varför dessa förts in i ärendet. Även förslaget om att inrätta en
bemötandeombudsman har förts in i ärendet.
Slutligen har även frågor om jämställdhet förts in i ärendet.
Från den 1 september återfinns folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med
Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd och Pensionärsråd i kommunledningskontoret
från att tidigare funnits i samhällsutvecklingsförvaltningen.
Jämställdhetsfrågor bedrivs i dag som en förvaltningsövergripande organism samordnad av en
handläggare på kommunledningskontoret. Varje förvaltning avsätter inom sina ramar delar av
tjänster där medarbetarna ur de olika förvaltningarna bildar en gemensam jämställdhetsgrupp
som är fristående från förvaltningarna och utgör en kommungemensam tillgång. Gruppen kan
genomföra utbildningar inom hela kommunen. Arbetssättet kan ses som en prototyp på
förvaltningsövergripande samverkan och avses provas även inom andra områden.
Forts s 15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0330/13
§ 118 forts

Översyn av kommunens nya organisation - reviderad efter
remissbehandling
Efter att kommunchefens förslag varit ute på remiss har förslaget reviderats.
Organisatoriska förändringar föreslås genomföras såtillvida att arbetsmarknadspolitiska frågor
samlas i ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsenheten förs till
kommunledningskontoret och bildar där en egen enhet som leder kommunens arbetsmarknadsverksamheter i ett särskilt samordningsorgan i vilket också Utvecklingscentrum,
Integrationsenheten och Stiftelsen NärLjus ingår. Hantverkargården och Rio föreslås bli kvar i
Omsorgsförvaltningen medan Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus. Frågor gällande
landsbygdsutveckling, internationalisering och projektstöd förs från Stiftelsen NärLjus till
kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Frågor om turism bereds vidare.
Kommunchefen föreslår den 8 september 2014
Kommunstyrelsen beslutar:
1.
2.
3.

Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas.
Ett reglemente för arbetsmarknadsutskottet upprättas.
Ett övergripande kommunalt samordningsorgan för arbetsmarknadsfrågor under ansvar
av chefen för arbetsmarknadsenheten inrättas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
4.
5.
6.
7.
8.

Arbetsmarknadsenheten med undantag för Hantverkargården och RIO förs till
kommunstyrelsen i kommunledningskontoret.
Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus.
Landsbygdsfrågor med tjänstemannastöd och resurser överförs från Stiftelsen NärLjus till
kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
Internationalisering och projektstöd med tjänstemannastöd och resurser överförs från
Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
Ansvar för marknadsföring av kommunen liksom resurser förs från Stiftelsen NärLjus till
kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 8 september 2014
Remissvar från Samhällsutvecklingsutskottet
Remissvar från Omsorgsnämnden
Remissvar från Utbildningsnämnden
Remissvar från Stiftelsen NärLjus
Skrivelse från Byaråden
Allmänna utskottets protokoll 8 april 2014. § 44
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 31
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0060/11
§ 119

Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en utredning görs
för att införa en enkel och praktisk sopsortering i hushållen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 29 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdals Renhållning AB för yttrande.
Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande:
”Efter beslut i kommunstyrelsen 2013 arbetar vi för närvarande med en avfallsplan för
Ljusdals kommun, i samarbete med övriga hälsingekommuner. I arbetsgruppen ingår politiker
och tjänstemän: Annelie Wallberg från kommunstyrelsen; Björn Mårtensson från Ljusdal
Energis styrelse samt tjänstemän från Plan och Bygg, Miljö och Ljusdal Renhållning AB.
Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en avfallsplan och det är i detta dokument
som politiken tar ställning till just de frågor som Helena Brink väcker i sin motion. Beslut om
avfallsplan tas i fullmäktige, vanligtvis för en femårsperiod. Efter beslut ges ett uppdrag till
Ljusdal Renhållning AB att verkställa kommunfullmäktiges intentioner, angivna i
avfallsplanen.
I det pågående arbetet med avfallsplanen är frågor om sortering och behandling av olika
avfallsslag naturliga och centrala inslag.
Krav på och former för sortering av avfall i hushållen regleras dessutom närmare i de lokala
föreskrifterna om renhållning, vilka också beslutas i fullmäktige. Det blir naturligt att revidera
dessa som en följd av att den nya avfallsplanen beslutas”.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt övervägande
skriver han att Ljusdal Renhållning AB, tillsammans med övriga Hälsingekommuner, arbetar
med en avfallsplan och i arbetet ingår både politiker och tjänstemän. Enligt miljöbalken ska
en avfallsplan finnas i varje kommun och detta dokument tar upp de frågor som Helena Brink
efterfrågar i sin motion.
Forts s 17
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0060/11
§ 119 forts

Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete
Fullmäktige beslutar om avfallsplanen som vanligtvis sträcker sig över en femårsperiod och
därefter ges Ljusdal Renhållning AB i uppdrag att verkställa beslutet.
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag.
Helena Brink (C): Motionen ska bifallas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att allmänna utskottet
bifaller Leif Hansens yrkande.
Omröstning begärs.
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Leif Hansens yrkande och nej-röst för bifall till Helena Brinks yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster mot en nej-röst bifaller allmänna utskottet Leif Hansens yrkande.
Reservation:
Helena Brink (C) reserverar sig mot beslutet.

Omröstningsprotokoll
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Persson (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Marie-Louise Hellström (M)
Helena Brink (C)
Summa:

Justerare

§ 119
Ja
X
X
X
X
4

Nej

Avstår

X
1

0

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0471/13
§ 120

Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att ta reda på om
förslaget går att förverkliga.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande elstolpar för elbilar.
Förslagsställarna skriver:
”Elbilen är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av batterier.
Räckvidden är beroende av hur mycket energi batteriet kan lagra. Dessa batterier behöver
laddas kontinuerligt och antalet laddningsplatser ökar i Sverige.
Elbilen minskar förbrukningen av fossila ämnen och därav också den farliga koldioxiden och
är därför en miljövänlig bil. Elbilens försäljning ökar, men tyvärr inte i takt med antalet
laddningsstationer. Eftersom vi vill verka för en bättre miljö i vår kommun vill vi också öka
möjligheten att använda elbilen, för våra medborgare och för våra besökare. Vi vill därmed
lämna ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska tillgodose det framtida behovet av
flera laddningsstationer, så kallade elstolpar.
Eftersom laddningen tar ca 30-40 minuter önskar vi att dessa ska placeras där bilägaren kan
göra sina inköp eller vid ett fika- eller restaurangbesök. Förslag på platser kan vara:
Järnvägsstationen i Ljusdal, järnvägsstationen i Järvsö, busstationen och ICA Delins i Färila,
Coop i Ljusdal och ICA Supermarket i Järvsö.”
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 199 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen, Ljusdal
Energi AB och omsorgsnämnden för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till att Ljusdals kommun satsar på
laddstolpar och förvaltningen arbetar redan nu med att se vad som finns på marknaden.
Ljusdals Energi har också visat intresse för denna fråga och bör vara den organisation som
utreder frågan vidare då de besitter kunskap i frågan.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdal Energi ges i uppdrag att utreda
Forts s 19
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0471/13
§ 120 forts

Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar
förutsättningarna för tre laddstolpar i strategiska lägen i kommunen då deras kunskap om
elnätets kapacitet är avgörande för var man kan placera stolparna.
I ett nästa steg, skriver förvaltningen, krävs sedan beslut om finansiering av dessa stolpar då
de kostar åtminstone 150 000 kronor styck med inköp och markarbeten.
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att de har läst igenom förslaget och tycker det är ett
bra initiativ. Ljusdal Elnät har inte nätet i Färila och Järvsö, men inom vårt område går det
bra.
Vad man ska tänka på, skriver Ljusdal Energi AB, är att snabbladdare är stora och dyra saker.
De kostar mellan 150 000 – 200 000 kronor per styck exklusive installation. Den vi har här på
kontoret är en enklare variant som laddar på ungefär tre timmar. Kostnad cirka 30 000 kronor
exklusive installation.
Omsorgsnämnden föreslår i sitt yttrande att det utreds på vilket sätt medborgarförslagets
tankar kan förverkligas.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en
utredning genomförs för att ta reda på om förslaget går att förverkliga. I sitt övervägande
skriver han att eftersom elfordonen ökar i antal är detta ett bra förslag. En utredning bör
genomföras för att ta reda på ifall förslaget går att förverkliga. Finansieringen måste också ses
över eftersom snabbladdare är dyra, mellan 150 000 och 200 000 kronor. Den billigare
varianten kostar omkring 30 000 kronor, men då tar det cirka tre timmar att ladda bilen. I
Ljusdal skulle det gå bra att sätta upp stolpar, men i Järvsö och Färila blir det problem
eftersom Ljusdal Elnät inte äger näten där.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Omsorgsnämndens tjänsteskrivelse och protokoll 13 februari 2014, § 30
Ljusdal Elnäts yttrande 3 februari 2014
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 199
Medborgarförslag 5 november 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till ordförandens 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

2014-09-09
Diarienummer

KS 0025/14
§ 121

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,
påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 02.00 påföljande dag.
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
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige 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.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Forts s 21
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0025/14
§ 121 forts

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område
Utredarenheten föreslår i sin utredning:
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till 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,
påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00) fram till kl. 02.00
påföljande dag.

2.

All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan utsättas för
allvarliga störningar.

Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten och
polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som läggs ut i lämpliga medier i
samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt vid nyårsafton då både användning och
skaderisker är allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenhet för människor
och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18
år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt utredarenhetens
förslag.
Beslutsunderlag
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

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0028/14
§ 122

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,
påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 02.00 påföljande dag.
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
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att den lokala
ordningsstadgan kompletteras med begränsningar av möjligheterna att använda smällare och
raketer i hela kommunen. Raketer och smällare ska få användas på angivna platser, under
ordnade förhållanden och inom en anvisad tid.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 20 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Utredarenheten föreslår i sin utredning:

Forts s 23

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0028/14
§ 122 forts

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till 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,
påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00) fram till kl. 02.00
påföljande dag.

2.

All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan utsättas för
allvarliga störningar.

Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten och
polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som läggs ut i lämpliga medier i
samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt vid nyårsafton då både användning och
skaderisker är allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenhet för människor
och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18
år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt utredarenhetens
förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med mera 14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 20
Medborgarförslag 17 januari 2014

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0030/14
§ 123

Medborgarförslag gällande raketer och smällare 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,
påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 02.00 påföljande dag.
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
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att raketer och smällare endast
ska få skjutas på speciellt angivna platser i kommunen under angivna tider.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 19 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Utredarenheten föreslår i sin utredning:
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till 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,
påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00) fram till kl. 02.00
påföljande dag.
Forts s 25

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0030/14
§ 123 forts

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen
2.

All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under
ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan utsättas för
allvarliga störningar.

Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten och
polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som läggs ut i lämpliga medier i
samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt vid nyårsafton då både användning och
skaderisker är allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenhet för människor
och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18
år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt utredarenhetens
förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med mera 14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 19
Medborgarförslag 17 januari 2014

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

§ 124

Diskussion; Läsplattor till politikerna - eventuellt inköp av modul
politikerrummet fas 2
Allmänna utskottet beslutar
1.

CGI ska meddelas att vi ska gå med i fas 2 av Politikerrummet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun använder sig av ärendehanteringssystemet LIS och är också med och
påverkar innehållet i program och moduler. LIS är utvecklat av Göteborgs stad, men det är nu
IT-företaget CGI som ansvarar för utvecklingen. Kommunen har sedan tidigare köpt Fas 1 av
Politikerrummet som är den kontaktyta som är tänkt att användas om kommunen köper in
läsplattor till politikerna.
Politikerrummet är en spegling av modulen Sammanträdesrummet som är den modul som
sekreterarna använder och innebär, förutom i uppstartsfasen, inget extra arbete för dessa. I
nuläget fungerar Politikerrummet bara på iPads, men i framtiden finns planer på att även
erbjuda stöd för Windows plattform.
Nu har erbjudande kommit om att gå med i fas 2 av Politikerrummet. Den innehåller
förbättringsåtgärder som efterfrågats av politiker och tjänstemän i de kommuner som redan
använder sig av Politikerrummet.
Frågan om Ljusdals kommun ska gå med i Politikerrummet fas 2 hänger i ihop med om vi har
tänkt att arbeta med iPads. Om politikerna inte vill köpa in läsplattor finns heller ingen
anledning att gå med i fas 2 av Politikerrummet.
Av dagens diskussion framgår att politikerna i år inte är beredda att ta kostnaden för inköp av
iPads och eventuellt abonnemang, men att de ser en öppning för detta under nästa år.
Slutsatsen som dras är att vi ska gå med i fas 2 av Politikerrummet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

§ 125

Rapport från strukturgruppen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar om arbetet i strukturgruppen.
IT
•

IT-chefen har fått i uppdrag att hitta ett område där vi ska ha e-tjänster. Det finns 4-5
områden som skulle kunna vara intressanta.

•

Ett nytt blankettsystem är inköpt, Blanketthimlen. Blanketthimlen gör så att det blir en
effektivare hantering av blanketter och formulär. Blanketterna kan också kopplas till våra
verksamhetssystem i form av en e-tjänst.

Personal
•

Tanken är att vår personalenhet ska bistå bolagen med tjänster. Det innebär att bolagen
kommer att köpa tjänster av personalenheten.

•

Alla löner i hela kommunen kommer att göras av våra lönehandläggare, vilket kommer
att avlasta bolagen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-09-09
Diarienummer

KS 0014/14
§ 126

Budget 2015 och ELP 2016-2017
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Driftbudget för 2015 med föreslagna besparingsåtgärder gällande kommunledningskontoret godkänns.

2.

Driftbudget enligt ELP 2016-2017 med föreslagna besparingsåtgärder gällande
kommunledningskontoret godkänns.

3.

Investeringsbudget 2015 samt ELP 2016-2017 gällande kommunledningskontoret
godkänns.

Sammanfattning
Driftbudget:
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret och
samhällsutvecklingsförvaltningen arbetat fram ett förslag på åtgärder för att komma i nivå
med den beslutade budgetramen. Detta har medfört ett antal förslag på åtgärder enligt
upprättad åtgärdslista.
Investeringsbudget:
Investeringsbudgeten för 2015-2017 har upprättats enligt beslutad investeringsplan.
Beslutsunderlag
Budgetförslag september kommunstyrelsen 2015-2017

Justerare
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