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§ 21

Datum

2019-02-05

Dnr 00061/2019

Extra ärende gällande information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet "Information från kommunchefen" återinförs på
kommunstyrelsens dagordningar.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson (V) väcker en extra fråga om varför ärendet "Information
från kommunchefen" inte längre finns med på kommunstyrelsens
dagordningar.
Yrkanden
Stina Berg (M) och Yvonne Oscarsson (V): Ärendet "Information från
kommunchefen" återinförs på kommunstyrelsens dagordningar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Berg m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen
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§ 22

Datum

2019-02-05

Dnr 00540/2018

Strukturella förändringar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet skickas på remiss till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden,
samhällsservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 21 mars 2019.
3. Nämnderna ska yttra sig över kommunchefens förslag och Stina Bergs m
fl yrkanden.
4. Kommunchefen får i uppdrag att verksamheten i kommunens
förvaltningar ska effektiviseras. I rapporten utpekade områden ska särskilt
beaktas.
5. Kommunchefen får i uppdrag att arbetet med strategiska
utvecklingsområden, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, ska
samordnas och prioriteras.
5. Kommunchefen får i uppdrag att utreda samordningen gällande
näringslivsutveckling.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick 31 maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram
förslag till strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt därutöver
20 miljoner för oförutsedda kostnader. I uppdraget beräknat till 75 miljoner
kronor. Rapporten tar också sikte på en tioårsperiod framöver och hur
behovet av kommunal service kommer att öka och utifrån det att kostnaderna
kommer öka med 90 miljoner kronor med nuvarande struktur. Sammanlagt
beräknat sparkrav under den närmaste tioårsperioden är 165 miljoner kronor
vara 75 miljoner kronor är akut.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-29 att godkänna redovisningen av
rapporten strukturella förändringar.
Information om rapporten gavs också på innevarande mandatperiods första
Kommunstyrelse den 8 januari.
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Utifrån förslagen till strukturella förändringar i rapporten föreslår
kommunchefen att nämnderna får i uppdrag att med vissa inriktningar arbeta
med en förändrad struktur för att få en ekonomi i balans och som också kan
lägga grunden för att klara det ökande behovet av kommunal service till
medborgarna.
Kommunstyrelsen har uppdraget att följa hur nämnderna arbetar med de av
kommunfullmäktige här givna uppdragen.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
verkställa kommunstyrelsens uppdrag. Gällande samordning av strategiska
utvecklingsområden föreslås ett utredningsuppdrag gällande
näringslivsutveckling. I dag ansvarar stiftelsen Närljus för områden som är
av största vikt för kommunstyrelsens arbete med strategiska
utvecklingsområden. Dels stödet till befintligt näringsliv men också
marknadsföring av Ljusdals kommun och landsbygdsutveckling. För att nå
en effektiv verksamhet med så bred ansats som möjligt behöver dessa delar
utredas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 januari 2019
Kommunstyrelsens protokoll 8 januari 2019
Yrkanden
Stina Bolin (S), Lena Svahn (MP) och Irene Jonsson (S): Punkterna 1-4 i
kommunchefens förslag skickas till nämnderna för remiss. Bifall till
punkterna 5 och 6 samt punkterna 1-3 i det förslag från kommunchefen som
kommunstyrelsen själv kan fatta beslut om.
Stina Berg (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V): Bifall till punkt
1-3 i kommunchefens förslag vad gäller de punkter som kommunstyrelsen
själv kan fatta beslut om.
1. Utbildningsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med
redogörelse för åtgärder som innebär att nämnden klarar 2019-års
budget.
2. Utbildningsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med en
tidsplan för åtgärder inom förskola och grundskola som innebär
billigare och bättre verksamhet som sänker kostnaderna med minst
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30 miljoner kronor i enlighet med rapporten om strukturella
förändringar.
3. Utbildningsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med en
tidsplan för åtgärder inom gymnasieskolan som innebär billigare och
bättre verksamhet som sänker kostnaderna med minst 10 miljoner
kronor i enlighet med rapporten om strukturella förändringar.
4. Omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med
redogörelse för åtgärder som innebär att nämnden klarar 2019-års
budget.
5. Omsorgsnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med en
tidsplan för åtgärder som innebär billigare och bättre verksamhet
inom äldreomsorgen som sänker kostnaderna med minst 14 miljoner
kronor i enlighet med rapporten om strukturella förändringar.
6. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska återkomma till
kommunstyrelsen med redogörelse för åtgärder som innebär att
nämnden klarar 2019-års budget.
7. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska återkomma till
kommunstyrelsen med en tidplan för åtgärder som innebär billigare
och bättre verksamhet inom Individ- och familjeomsorg som sänker
kostnaderna med minst 25 miljoner kronor i enlighet med rapporten
om strukturella förändringar.
8. Samhällsservicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med
redogörelse för åtgärder som innebär att nämnden klarar 2019-års
budget.
9. Samhällsservicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med
en tidsplan för åtgärder som innebär billigare och bättre verksamhet
som sänker kostnaderna med minst 5 miljoner kronor.
10. Kommunchefen ska återkomma till kommunstyrelsen med
redogörelse för åtgärder som innebär att
kommunstyrelseförvaltningen klarar 2019-års budget.
11. Kommunchefen ska återkomma till kommunstyrelsen med en
tidsplan för åtgärder inom kommunstyrelseförvaltning som innebär
billigare och bättre verksamhet som sänker kostnaden med minst 20
miljoner kronor.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefens
förslag och Stina Bergs m fl yrkanden remitteras till nämnderna för yttrande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens
förslag om utredningsuppdrag i punkterna 1-3. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna för yttrande
Kommunchefen för verkställande
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§ 23

Datum

2019-02-05

Dnr 00283/2016

Genomfart Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Ljusdals kommun kräver att en cirkulationsplats vid Höga ska ingå i
vägplanen och finansieras genom länstransportplanen.
2. En säkrare passage över Kyrksjönäsvägen vid Älvvallenområdet än den
som redovisas i vägplanen är nödvändig och ska ingå i vägplanen.
3. Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med
förutsättningen att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande
ska vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av
Trafikverket.
4. Som en konsekvens av den nya sträckningen för väg 84 kommer Ljusdals
kommun att avvisa förslag och initiativ i syfte att etablera
näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen i syfte att värna handel och
service i centrum.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram förslag till vägplan gällande ny sträckning för väg
84 som i dagsläget går genom centrala Ljusdal. En avsiktsförklaring
tecknades i juni 2012 mellan Trafikverket, Region Gävleborg och Ljusdals
kommun i syfte att hitta en lösning som avlastar Ljusdals centralort från
genomfartstrafik.
Vägplanen redovisar åtgärder som ingår i Trafikverkets förslag till ny
sträckning för väg 84 via Smedgatan och Kyrksjönäsvägen som är
kommunala vägar. För att åtgärderna ska utföras med statlig finansiering via
länstransportplanen krävs ett byte av väghållaransvar mellan Ljusdals
kommun och Trafikverket gällande Smedgatan/Kyrksjönäsvägen respektive
Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan.
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Förslaget till vägplan är nu enligt Trafikverkets planeringsmodell föremål för
allmänhetens granskning. Ljusdals kommun ska i detta skede yttra sig över
vägplanens innehåll samt ta ställning i fråga om genomförande av ett
eventuellt vägbyte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsenförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2018
Yttrande från Räddningstjänsten 22 januari 2019
Yttrande från Centerpartiet
Yttrande från Sverigedemokraterna
Yttrande från Vänsterpartiet
Yttrande från Ljusdalsbygdens parti
Yttrande från Moderaterna
Granskningshandling från Trafikverket, 31 oktober 2018
Avsiktsförklaring 14 juni 2012
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Harald Noréus (L), Yvonne Oscarsson (V), Sören
Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Stina Berg (M): Avslag på punkt 3 i förslaget, d v s Ljusdals kommun ska
inte byta väghållaransvar. I andra hand yrkas på återremiss i avvaktan på
eventuell folkomröstning.
Jonny Mill: Avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bergs
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i yttrandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i yttrandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3 i yttrandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i yttrandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Protokollsanteckning
Stina Berg (M) och Jonny Mill (LB) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
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§ 24

Datum

2019-02-05

Dnr 00017/2019

Månadsuppföljningar, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Tom Westerberg informerar.

Månadsbokslut
Resurskrävande
Rekryteringsbehov personal med ekonomikompetens
 Aktuell bemanning räcker knappt till nuvarande processer för
redovisning/uppföljning, budget och prognos
 Månadsbokslut kräver fler redovisningsekonomer
Högre grad av engagemang (tidsåtgång) från enhetschefer, administratörer
m.fl. i förvaltningarna
 Snabb och frekvent hantering av alla inblandade
 Medvetenhet och kunskap om periodisering av intäkter och kostnader
(kund- och leverantörsfakturor)
 Bedömning av ersättningar från och till externa parter
- Migrationsverket
- Försäkringskassan
Personlig assistans
Bidragsanställda
- Region Gävleborg
- Köp av personlig assistans, placeringar, m.m.
- Friskolor
- Daghem
- Statsbidrag
Vilken nytta/effekt uppnås?
 Katalysator för reaktiva snarare än proaktiva åtgärder
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Månatlig rapportering av nyckeltal/indikatorer
Analys och framtagande
 Allmänna indikatorer
 Kostnadsdrivande indikatorer
- Volym utfall och avvikelse i förhållande till budgeterad nivå
- Utfall och beräknad avvikelse i monetära termer
- Helårsprognos för utfall och avvikelse om åtgärder inte vidtas
Exempel på nyckeltal/indikatorer
 Allmänt
- Antal anställda
- Sjukfrånvaro
 IFO
- Placeringar HVB, antal och tkr
- Placeringar familjehem, antal och tkr
- Försörjningsstöd enligt norm, tkr
Process nämnd till kommunstyrelsen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 25

Datum

2019-02-05

Dnr 00467/2008

Information om avtal om skadeersättning för skada på
verksamheten fastigheten Ljusdal Ede 2:7
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet kommer upp för beslut 27 februari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschef Rolf Berg informerar om ett avtal om skadeersättning för
skada på verksamheten fastigheten Ljusdals Ede 2:7.
Kommunen och företaget har nu landat i ett förslag till avtal. Avtalet är
accepterat av motparten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2019-02-05

Dnr 00503/2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschef Rolf Berg informerar.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-11 ge kommunchefen i uppdrag att
organisera kommunens arbete med att ta fram förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen har anlitat en konsult för framtagande
av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Riksdagen beslutade 2013 att anta förslaget till en tydligare lag om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den nya lagen började gälla 1
januari 2014. Lagen fastställer att varje kommun ska med riktlinjer planera
för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Planeringen gäller likaväl kommande invånare såsom den
nuvarande befolkningen.
Kommunen har genomfört en bostadsmarknadsanalys och beskriver i detta
dokument de förutsättningar som hösten 2018 bedöms gälla för framtida
bostadsbehov samt kommunens mål och ambitioner för hur dessa behov ska
tillgodoses. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Planen är att kommunfullmäktige ska antas riktlinjerna i april
månad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 27

Datum

2019-02-05

Dnr 00591/2018

Ärendehantering i kommunstyrelsen mandatperioden
2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ska inrätta ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem
ersättare. Utskottet ska tillika vara budgetberedning och personalutskott.
Utskottet ska arbeta som under tidigare mandatperioder.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny rutin för beredning av
ärenden till kommunstyrelsen.
1. Ärendeberedning sker senast 14 dagar innan Kommunstyrelsen
sammanträder. Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande,
kommunchef samt administrativ chef bereder de ärenden som är
anmälda till kommande sammanträde. Övriga tjänstepersoner inom
organisationen kan komma att bli kallade till ärendeberedningen
beroende på det enskilda ärendets art och förutsättningar.
2. En beredningskonferens skall genomföras 1 gång/månad (undantag
juli). Till beredningskonferensen kallas samtliga nämnders presidier.
Kommunstyrelsens ordförande är ansvarig för att en kallelse skickas
och att en dagordning upprättas. På beredningskonferensen ska
ärenden som är av principiell art, ärenden från respektive nämnd som
påverkar övriga nämnder samt ärenden av större vikt diskuteras.
3. Ordförande från respektive nämnd är ansvarig att ärenden anmäls till
beredningskonferensen. Senast 14 dagar innan
beredningskonferensen skall ett ärende anmälas till administrativ
chef vid Kommunledningskontoret.
4. För ärenden som bedöms vara av större vikt eller principiell art ska
kommunstyrelsen som regel få information om ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen fattar därefter
beslut vid nästkommande sammanträde.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 januari 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C), Stina Berg (M) och Yvonne Oscarsson (V):
Kommunstyrelsen ska inrätta ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem
ersättare. Utskottet ska tillika vara budgetberedning och personalutskott.
Utskottet ska arbeta som under tidigare mandatperioder.
Stina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Irene Jonsson (S) och Stina Bolin (S): Ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska
återremitteras.
Omröstningsresultat
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Solange Nordh
(C), Stina Berg (M) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP)
och Harald Noréus (L) röstar Nej.
Ordföranden ställer Stina Bolins yrkande mot Sören Görgårds m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina Bolins yrkande.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Stina Bolins yrkande, Nej-röst för Sören Görgårds m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 Nej-röster mot 4 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören
Görgårds yrkande.
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Solange Nordh
(C), Stina Berg (M), Lars G Eriksson (SD) och Harald Noréus (LB) röstar
Nej.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP)
röstar Ja.
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
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Dnr 00015/2019

Utbildningar för förtroendevalda mandatperioden 20192022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras.
Sammanfattning av ärendet
I samband med ny mandatperiod föreligger ett utbildningsbehov för samtliga
förtroendevalda i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen föreslås avsätta
medel motsvarande 360 000 kronor för kostnader i samband med utbildning
av kommunens förtroendevalda samt en särskild utbildningsdag för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Medel tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Uppskattade kostnader disponeras enligt följande:
Extern utbildare inkl. omkostnader
Förlorad arbetsinkomst,
grundarvode, heldagsarvode

39 tkr
235 tkr

Extern utbildare kommunstyrelsen
Förlorad arbetsinkomst,
grundarvode, heldagsarvode
kommunstyrelsen

30 tkr
56 tkr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 25 januari 2019
Yrkanden
Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V) och Stina Berg
(M): Ärendet ska återremitteras.
Stina Bolin (S): Bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs m
fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
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§ 29

Datum

2019-02-05

Dnr 00310/2018

Avsiktsförklaring om samverkan i inköps-/upphandlingsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Inriktningen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra
Norrland ska ske i form av ett välstrukturerat nätverkssamarbete.
2. Kommunchefen får i uppdrag att i samarbete med övriga kommunchefer
och förbundsdirektören förbereda för en avveckling av
kommunalförbundet Inköp Gävleborg.
3. Kommunchefen får i uppdrag att, med övriga kommunchefer och i
samverkan med övriga intresserade kommuner/region Gävleborg, utarbeta
ett beslutsunderlag som närmare beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en
projektplan för genomförande samt ett förslag till övergripande
samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Genom Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändras
förutsättningarna negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den
anledningen har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka
konsekvenser det skulle få för återstående ägarkommuner och dels hur ett
fortsatt samarbete inom upphandlings/inköpsområdet skulle kunna se ut. Den
sammanvägda bedömningen är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och
organisatorisk synvinkel vore bättre att avveckla kommunalförbundet Inköp
Gävleborg och ersätta det med ett välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat
i ett övergripande samverkansavtal. I nätverket samverkar man kring större
upphandlingar där uppenbara skalfördelar finns samt kring vissa
specialistfunktioner. Mindre upphandlingar hanterar kommunerna själva
eller genom tjänsteköp av varandra. Avtal som tecknas av nationella
upphandlingsorganisationer, ex Kommentus (SKL) och Kammarkollegiet är
tänkta att kunna nyttjas i större utsträckning än som hittills varit fallet.
Projektägargruppen (bestående av länets kommunstyrelseordföranden) och
styrgruppen (kommuncheferna) har lämnat ett förslag till avsiktsförklaring
om samverkan i inköps/upphandlingsfrågor. Förslaget innebär att
kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för ett samarbete inom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(31)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-02-05

upphandlings-/inköpsområdet i södra Norrland ska ske i form av ett
välstrukturerat nätverkssamarbete, att ge kommuncheferna i uppdrag att i
samarbete med förbundsdirektören förbereda för en avveckling av
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, att ge kommuncheferna i uppdrag att
i samverkan med övriga intresserade kommuner/region Gävleborg utarbeta
ett beslutsunderlag som närmare beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en
projektplan för genomförande samt ett förslag till övergripande
samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 januari 2019
Yrkanden
Irene Jonsson (S), Lena Svahn (V), Harald Noréus (L) och Solange Nordh
(C): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun
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§ 30

Datum

2019-02-05

Dnr 00569/2018

Ansökan från Föreningen Hälsingehambon om
samarbete med Ljusdals kommun under 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun ingår sponsringsavtal med Föreningen Hälsingehambon
för 2019 med 25 000 kronor.
2. Beloppet tas från kommunstyrelsens konto till förfogande för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Hälsingehambon är en ideell föreningsallians som bildats av
Järvsö Hembygdsförening, Arbråbygdens Folkdansgille och Hanebo
Hembygdsförening. Syftet är att arrangera Hälsingehambon som har anor
sedan 1965 och sedvanlig final på Stenegård i Järvsö lördag den 13 juli
2019.
Föreningen Hälsingehambon söker sponsring av Ljusdals kommun.
Föreningen infriar det som kommunens sponsringspolicy kräver. Därför
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunen sponsrar föreningen
med 25 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 januari 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina Bolin (S), Lena Svahn
(MP) och Stina Berg (M): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Föreningen Hälsingehambon
Ekonomienheten - CG
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Datum

2019-02-05

Dnr 00107/2013

Nyttjanderättsavtal mellan Ljusdals kommun och
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk Förening
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samarbetsavtalet 2019-2021 med Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa
ekonomisk förening godkänns.
2. Föreningens äskande om ytterligare 175 000 kr per år under avtalstiden
avslås.
3. Kommunchefen får i uppdrag att, under avtalstiden, tillsammans med
föreningen, se över en hållbar organisering och förvaltning av
världsarvsgården Bortom Åa.
4. Kommunstyrelsen ska få information om hur parterna levt upp till
samarbetsavtalet samt om den ekonomiska föreningens ekonomi vid
kommunstyrelsens sammanträde i april månad.
Sammanfattning av ärendet
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening har ansökt om en
förlängning av idag gällande samarbetsavtal. Föreningen ansöker också om
en treårig utökning av bidraget med 175 000 kr per år.
Kommunchefen föreslår att samarbetsavtalet för 2019-2021 godkänns men
att det utökade extra anslaget avslås. Finansiering av det ursprungliga
bidraget finns avsatt i budget för 2019-2021. Föreningen önskar också ett
utredningsuppdrag vilket tillstyrks i beslutspunkt 3.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2019
Ansökan från Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening
inkommen 8 mars 2018
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Yrkanden
Lars G Eriksson: Bifall till punkt 1 och 3 i kommunchefens förslag.
Föreningen beviljas ytterligare 87 500 kronor per år under avtalstiden.
Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Stina Berg (M): Bifall till kommunchefens förslag. Kommunstyrelsen ska få
information om hur parterna levt upp till samarbetsavtalet samt om den
ekonomiska föreningens ekonomi vid kommunstyrelsens sammanträde i
april månad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 och 3 i
kommunchefens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer punkt 2 i kommunchefens förslag mot Lars G Erikssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunchefens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunchefens förslag, Nej-röst för Lars G Erikssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bergs
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunchefens förslag.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP),
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Solange
Nordh (C) och Stina Berg (M) röstar Ja.
Lars G Eriksson (SD) röstar Nej.
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Jonny Mill (LB) avstår från att rösta.
Reservation
Lars G Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ek förening
Kommunchefen för verkställande
Ekonomienheten för verkställande
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§ 32

Datum

2019-02-05

Dnr 00583/2018

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för
stiftelsen Anders och Jonas Persson i Uvås
jordbruksfond (3+2) för mandatperioden 2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Pelle Nyberg (C) väljs till ledamot.
2. Ronney Olsson (V) väljs till ersättare.
2. Ytterligare en ersättare ska väljas vid ett senare sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Tre ledamöter och två ersättare ska utses till styrelsen för stiftelsen Anders
och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond.
Kommunstyrelsen beslutade 8 januari 2019, § 13 att utse Peter Engdahl (S)
och Allan Cederborg (M) till ledamöter.
Yrkanden
Solange Nordh (C) Pelle Nyberg (C) ska väljas till ledamot.
Yvonne Oscarsson (V): Ronney Olsson (V) ska väljas till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
Förtroendemannaregister
Anders och Jonas Persson i Uvås
Löneenheten
De valda
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Datum

2019-02-05

Dnr 00585/2018

Val av representant till Sveriges Ekokommuner (1)
2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lena Svahn (MP) väljs till representant i Sveriges Ekokommuner.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun blev i november 2018 invald i Sveriges Ekokommuner i
rollen som "observatör" då det finns krav från föreningen som vi ännu inte
uppfyller.
Beslutsexpediering
Akt
Lena Svahn
Förtroendemannaregister
Sveriges ekokommuner
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2019-02-05

Dnr 00022/2019

Val till Partnerskapet Fjällvägen, rådslag 2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Markus Evensson (s) utses till representant i Partnerskapet Fjällvägens
organ Rådslaget.
2. Sören Görgård (C) utses till ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade under 2016 att Ljusdals kommun ska medverka
i bildandet av partnerskap Fjällvägen.
Partnerskap Fjällvägens högsta organ är det årliga rådslaget, där samtliga
medlemmar i partnerskapet inbjuds att delta, normalt med kommunstyrelsens
ordförande och ansvarig tjänsteman samt representanter från berörda
regioner, näringsliv och Trafikverket. Ansvaret för sekreterarskapet roterar
mellan kommunerna. Rådslaget bestämmer årligen vilken kommun som ska
ansvara för sekreterarskapet under nästkommande år. Rådslaget utser också
styrgrupp, och ordförande för den, för kommande år.
Kommunchefen utser ansvarig tjänsteman.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Partnerskap Fjällvägen
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Dnr 00021/2019

Val till Partnerskapet Atlantbanan 2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Markus Evensson (S) väljs till representant.
2. Sören Görgård (C) väljs till ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Partnerskapet Atlantbanan har som övergripande uppgift att verka för
utvecklingen av Norra Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor
från Stockholm/Arlanda via Gävle, Bollnäs, Ljusdal mot Storlien och vidare
mot Trondheim respektive Sundsvall och Storlien och vidare mot
Trondheim.
Alla berörda kommuner och regioner respektive länsstyrelser längs stråket
inbjuds att ingå i partnerskapet. Organisationen är inte en juridisk person
utan ett organiserat samarbete som kallas Partnerskapet Atlantbanan. Det
innebär att de ställningstaganden som görs inom ramen för partnerskapet har
karaktären av rekommendationer för respektive deltagande part.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Partnerskap Atlantbanan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
30(31)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 36

Datum

2019-02-05

Dnr 00017/2019

Extra ärende gällande anläggningen Kajvall
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastighetschefen ska på kommunstyrelsens sammanträde 27 februari 2019
redovisa vilka fastigheter som det finns beslut på att sälja. Vid
sammanträdet ska särskild redovisning gällande Kajvall göras.
Sammanfattning av ärendet
Jonny Mill (LB) ställer en fråga om användningsområde för anläggningen
Kajvall.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att fastighetschefen kommer att komma till
kommunstyrelsens sammanträde 27 februari för att redovisa vilka fastigheter
som det finns beslut på att sälja. Ordföranden föreslår därför att vid
sammanträdet ska särskild redovisning gällande Kajvall göras. Ordföranden
ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutsexpediering
Akt
Fastighetschefen fk
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