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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 276

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors ger en uppföljning av nämndernas ekonomier:
Indikator oktober månad

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Delårsrapport
augusti

Nettokostnad
oktober

Delårsrapport
oktober, prognos

+ 11 mkr
+ 1 mkr
- 32 mkr

+ 14 mkr
0 mkr
- 36 mkr

+ 8 mkr
- 1 mkr
- 32 mkr

Kommunchef Claes Rydberg informerar:
• Timmeromlastning. Kommunen för diskussioner med Trafikverket och företagen.
Rambölls utredning är färdig och avslutad. Kommunen går nu in i ett nytt skedeförhandlingsläge. Ett möte är inplanerat till december, det kommer att bli många
diskussioner framöver.
• Östernäs/Peab. Kommunchefen har inte fått någon återkoppling. Avtalet går ut vid
årsskiftet.
• Hälsingerådet. Ljusdals kommun har genom beslut tagit på sig att göra en gemensam
ansökan gällande Hälsingegårdar. Vi söker ca 800 000 kronor ör ett projekt som ska
pågå några år. Genom detta projekt skulle ett Hälsingegårdskontor kunna ordnas på
Stenegård.
• Rekryteringar. Intervjuer kommer att genomföras denna vecka gällande inköpschef
och personalchef. En ny kommunarkivarie är anställd.
• Köpingsutvecklingsprocessen (KUP) har varit vilande då en föreläsare tyvärr hoppade
av. Men den 24 november kommer Sandvikens stadsarkitekt till Stadshotellet för att
diskutera arkitektur och estetik.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 277

Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Omsorgsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2015.

Ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades omsorgsnämnden med anledning av
nämndens prognosticerade avvikelse om minus 29,4 miljoner kronor mot budget.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att omsorgsnämnden ska kallas till varje sammanträde
under återstoden av 2015, för att ge information om hur nämnden arbetar med att finna
åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) och László Gönczi (MP) informerar:
-

-

-

-

Justerare

Redovisat resultat 2014: - 24 miljoner kronor. Inför 2015 fattades inga beslut om
stora besparingsåtgärder varpå verksamheten var densamma i början av året.
Helårsprognosen per april förutspådde ett resultat på -29,4 miljoner kronor
Prognosen per april föranledde omsorgsnämndens beslut om ett generellt sparkrav på
2% utifrån prognosticerat utfall för samtliga verksamheter samtidigt som
omsorgsnämnden anmäler till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att de inte
anses klara sin budget 2015. 2% motsvarar en besparing om ca 10 miljoner kronor.
Claes Rydberg tillsätts som tf förvaltningschef. Förvaltningen identifierar sina
kostnadsdrivare och jobbar aktivt för att minska antalet beviljade timmar inom
hemtjänsten samtidigt som IFO utvecklar strategier för att minska på antalet
placeringar.
Resultatet per augusti visar en avvikelse på -31,6 miljoner kronor. Per helår motsvarar
detta -47,5 miljoner kronor. Dock förväntas de åtgärder som sätts in ge effekt per
omgående och helårsprognosen är -32,2 miljoner kronor.
Biståndshandläggningen får i uppdrag att införa en resurs som arbetar med
uppföljningar av beviljade beslut samtidigt som man inför ett mer stringent
förhållningssätt, ”trygghetssamtal” samt ej längre beviljar tillsyn för de kunder som
har trygghetslarm och ej lider av demens eller demensliknande symptom. Resultatet
visar att antalet beviljade timmar i hemtjänsten har minskat med ca 1 200 timmar per
månad när förvaltningen jämför maj med september.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 277 forts.

Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
-

-

-

-

-

-

Äldreomsorgens underskott beror till största del på att antalet timmar inom
hemtjänsten ökat dramatiskt under året. När antalet beviljade timmar minskar så
minskar även underskottet för äldreomsorgen. För att göra så korrekta bedömningar
som möjligt startas projektet ”trygg hemgång” som tryggar kunden vid hemgång från
sjukhus samtidigt som biståndsbedömningen blir kvalitetssäkrad. Projektet finansieras
av statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Äldreomsorgen och Stöd- och omsorgs verksamheter styrs av Socialtjänstlagen samt
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade varpå om behoven ökar hos
befintliga eller presumtiva kunder så ökar kostnaden för dessa insatser (och detta är
svårt att prognosticera).
Stöd och omsorg visar i helårsprognosen ett underskott på -8 miljoner kronor.
Resultatet beror på att Försäkringskassan inte alltid beviljar de timmar som kunden
ansöker om varpå kostnaden hamnar på Stöd och Omsorg. Vidare har många kunder
fått en ökad vårdtyngd vilket krävs dubbelbemanning och därutöver att Stöd och
Omsorg har ett par kunder på institution som man har budgeterat för att ta hem men
förlorat i förvaltningsrätten.
IFO fortsätter att arbeta efter sina riktlinjer för att minska antalet placeringar.
Helårsprognosen visar att antalet placeringar minskar och förutspås ligga på en
generell nivå framöver. Försörjningsstödet minskar och kommer på helåret göra ett
positivt resultat på 2,5 miljoner kronor jämfört med budget 2015. IFO som helhet
kommer enligt helårsprognosen göra ett resultat på -1,2 miljoner kronor vilket är
betydligt lägre än avvikelsen mot budget i augusti som var -6 miljoner kronor.
Dock är situationen inom IFO ansträngd, särskilt inom barn- och familjeenheten som i
dagsläget saknar 8 socialsekreterare och om förvaltningen inte kommer tillrätta med
denna situation kommer det att krävas flertalet konsulter år 2016 vilket i sin tur
medför stora kostnader som inte är budgeterade. Antalet aktualiseringar på barn och
familj har ökat kraftigt de senaste åren och med den ökande mängden
ensamkommande barn ökar trycket ännu mer på socialsekreterarna.
IFO-utskottet beslutade i oktober 2015 att en fullständig genomlysning av IFO ska
presenteraras av verksamhetschef i december med kostnadsberäkningar gällande de
åtgärder som måste till.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 278

Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utbildningsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2015.
Ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades utbildningsnämnden med anledning av
nämndens prognosticerade avvikelse om minus 5,4 miljoner kronor mot budget.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att utbildningsnämnden ska kallas till varje
sammanträde under återstoden av 2015, för att ge information om hur nämnden arbetar med
att finna åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) och vice ordförande Stina Michelson
(S) informerar:
Efter förra månadens information har det tillkommit en obudgeterad kostnad på 700 000
kronor. Det är ännu ovisst om nämnden kommer att få ett underskott på 700 000 kronor eller
ett underskott på 1,7 miljoner kronor.
Slottegymnasiet och Stenhamreskolan är de enheter som går med störst minus.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 279

Aktuellt integrationsläge i Ljusdals kommun, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen ska hädanefter få information i denna fråga vid varje sammanträde till
dess att annat beslutas.
3. Förutom verksamhetschef Kenneth Forssell ska också säkerhetschef Stig Olson medverka
vid informationerna.

Ärendet
Verksamhetschef Kenneth Forssell ger en aktuell integrationsinformation.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0400/15
§ 280

Avgiftstaxa äldreomsorg 2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. En omvårdnadsavgift för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) införs. Avgiften
ska vara 0,065 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste krona per närvarotillfälle.
2. En installationsavgift för larm införs. Avgiften tas ut första gången larmet installeras eller
vid flytt. Avgiften beräknas som 1,1 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste
femkrona.
3. Alla som är beviljade larm betalar månadsavgift även om de bor i hushållsgemenskap.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs till 0,45 procent av basbeloppet per månad avrundat till
närmaste femkrona.
5. Inom hemtjänsten införs en timtaxa, kostnaden per beviljad timme blir 0,67 procent av
basbeloppet avrundat till närmaste krona.
6. Kostnader för sänghyra och förbrukningsartiklar för den som bor på vård- och
omsorgsboende debiteras utanför maxtaxan.
7. Vid beräkning av avgiftsutrymme tas hänsyn till förmögenhet på samma sätt som
pensionsmyndigheten gör vid beräkning av bostadstillägg.
8. Priset på matdistribution höjs från 0,107 procent till 0,12 procent av prisbasbeloppet per
portion.
9. Förbehållsbeloppet för sambo sänks till den lägre nivån.
10. Effekterna av den nya avgiftstaxan ska följas upp och utvärderas efter ett år.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har av omsorgsnämnden fått uppdraget att se över taxan inom
äldreomsorgen i syfte att undersöka om det går att öka intäkterna. Vid beräkning av intäkter
har hänsyn tagits till kundernas avgiftsutrymme och maxtaxan. Maxtaxa är den statligt
bestämda högsta avgiften kommunen får ta ut för omvårdnadsavgifter. För 2015 är den 1 780
kronor per månad. Avgiftsutrymmet är en uträkning av hur mycket en person med
biståndsbeslutade insatser har möjlighet att betala i omvårdnadsavgift.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0400/15
§ 280 forts.

Avgiftstaxa äldreomsorg 2015
Här räknas inkomsterna av exempelvis pension, ränteintäkter och bostadsbidrag ihop. Från
detta dras sedan ett så kallat minimibelopp, som också är statligt styrt, samt hyra och
fördyrade kostnader för mat för den som är beviljad matdistribution eller matabonnemang
från kommunen. Nettot av dessa poster bildar sedan avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet är
negativt, det vill säga kostnaderna är större än intäkterna, betalas ingen avgift. Om
avgiftsutrymmet är större än 1 780 kronor per månad tas inte mer än den summan ut eftersom
det är maxtaket för uttag av avgifter.
Sammanfattning av remissvar från Kommunala pensionärsrådet:
På omsorgsnämnden den 26 augusti 2015 beslutades att ärendet gällande förändring av
avgiftstaxan för äldreomsorgen skulle skickas till Kommunala pensionärsrådet på remiss. Svar på
remissen har inkommit från fem olika pensionärsorganisationer.
Hennans PRO har endast synpunkter på tre av förändringarna. När det gäller sänghyra tycker de
inte att kommunen ska ta betalt för det i vård- och omsorgsboende samt att förbrukningsartiklar
ska debiteras med faktisk kostnad istället för schablon. När det gäller förmögenhet och
matdistribution bedömer de förslagen vara tveksamma.
PRO Ljusdal avstyrker en höjning av avgiftstaxan helt. De anser att en höjning skulle slå hårt
mot de som har det sämst och tror att en höjning kan leda till att vissa avsäger sig insatser.
PRO Järvsö säger att de inte kan acceptera en höjning av avgifterna och avstyrker därmed
förslaget.
SPF seniorerna i Järvsö godkänner inte förslaget om höjning av avgiftstaxan med hänvisning till
de sänkningar av pensioner som genomförts och den högre skatt som pensionärerna redan idag
betalar.
SPF seniorerna i Färila anser att alla föreslagna höjningar och nya avgifter helt ska utebli. Även
de hänvisar till högre skatter och lägre inkomster än arbetande befolkning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015,§ 144
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 139
Sammanfattning remissvar 21 september 2015
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 juli 2015
Förändringar i avgiftstaxan inför 2016
Ajournering begärs. Efter två timmar återupptas förhandlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0400/15
§ 280 forts.

Avgiftstaxa äldreomsorg 2015
Yrkanden
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP) och Stina Michelson (S): Förslag till ny
avgiftstaxa avslås.
Yvonne Oscarsson (V) och Lars Björkbom (KD): Förslag till ny avgiftstaxa bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Yvonne Oscarssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst för Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Yvonne Oscarssons
m fl yrkande.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (LB),
Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD) och Allan Cederborg (M) röstar JA.
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Benny
Bergström (SD), Lars G Eriksson (SD) och Kristoffer Hansson (SD).
Reservationer
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och
Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0469/15
§ 281

Anställande av förvaltningschef för omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Mikael Björk anställs som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.
2. Kommunchefens tillförordnande avslutas i samband med att punkt 1 ovan genomförs.

Ärendet
En rekryteringsprocess har genomförts där företrädare för omsorgsnämnden, fackliga
organisationer och förvaltningens ledningsgrupp deltagit. Tio personer har sökt tjänsten varav
fyra intervjuats.
Efter insamlande av synpunkter kan konstateras att biträdande verksamhetschef Mikael Björk
förordas av samtliga deltagande i processen och att enighet råder.
Anställningen beräknas kunna verkställas från 16/11 2015, då anställningsvillkor med mera
torde vara överenskomna.
Kommunchefens tillförordnande som förvaltningschef avslutas dag före den som kommunens
nye chef för omsorgsförvaltningen tillträder.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Claes Rydberg för verkställande
Personalchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0476/15
§ 282

Anställande av tillförordnad förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
3. Inga-Lill Öjemark tillfördnas som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen senast från
19 november 2015.

Ärendet
Efter insamlande av synpunkter kan konstateras att rektor vid Slottegymnasiet Inga-Lill
Öjemark förordas av samtliga deltagande i processen och att enighet råder.
Förhandling har hållits med de fackliga organisationerna.
Anställningen beräknas kunna verkställas senast från 19/11 2015, då anställningsvillkor med
mera torde vara överenskomna. Anställning begränsas i tid såtillvida att den upphör i
samband med att ordinarie förvaltningschef rekryterats.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inga-Lill Öjemark
Kommunchefen för verkställande
Personalchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0466/14
§ 283

Antagande av detaljplan för Öster-Skästra 24:7 med flera, området
mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Öster-Skästra 24:7 med flera i Järvsö antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 20 januari 2015, § 13 samhällsutvecklingsförvaltningen
i uppdrag att upprätta ny detaljplan efter förslag från förvaltningen. Planförslaget var föremål
för samråd under våren och granskning under hösten 2015. Planen omfattar ett område i
Järvsö som avgränsas av de båda järnvägsövergångarna i nord och syd samt av järnvägen och
Industrivägen i väst och öst.
Detaljplanen baseras på fördjupad översiktsplan för Järvsö från år 2014 och syftar till att
ersätta nuvarande markanvändning ”Järnvägsändamål” som området har varit planlagt för. De
verksamheter som har utvecklats inom området efter det att Banverket avyttrade marken har
inte haft något planmässigt stöd. Förslaget är att markanvändningen blir ”Verksamheter” (Z)
vilket innebär att befintliga verksamheter får ett planmässigt stöd som kan ligga till grund för
bygglovgivning med mera.
Planen syftar också till att reservera mark för en framtida gång- och cykeltunnel under
järnvägen i anslutning till stationshuset, även det i enlighet med fördjupad översiktsplan för
Järvsö. Allmänna parkeringsplatser möjliggörs därmed på östra sidan järnvägen. En
tunneluppgång ställer krav på en trottoar eller annan gångväg utmed Industrivägen
tillsammans med krav på möjlighet till dagvattenhantering, varför gatumarken föreslås utökas
på bekostnad av de privatägda fastigheterna inom Z- området. Det medför rättigheter såväl
som skyldigheter till inlösen av den berörda marken.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 156
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015
Antagandehandlingar 8 oktober 2015
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0330/15
§ 284

Ansökan om planläggning av Öje 6:57 i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan om planläggning avslås.

Sammanfattning
Anders-Persgården i Järvsö AB har den 31 augusti 2015 ansökt om planläggning för
fastigheten Öje 6:57 i Järvsö för bostäder samt parkmark och gata. Fastigheten är cirka 3,7
hektar stor och utgörs av marken mellan riksväg 83 och Öjevägen. I området ingår AndersPersgården, Doktorsdammen, skogspartiet i anslutning till dammen, samt den öppna,
obebyggda brukade ytan.
Sökanden avser att stycka ett antal tomter för bostadsändamål, mellan 900 och 1 100 m2, för
enplanshus som är cirka 160 + 40 m2. I anslutning till Anders-Persgården föreslås två
våningar. Området närmast Doktorsdammen föreslås bli kommunal parkmark. Bäcken som
rinner ner till dammen föreslås kulverteras. Strandskyddet föreslås upphävas. En ny lokalgata
föreslås samt ett mindre område för ”småstugor”.
För området gäller översiktsplan för Ljusdals kommun (ÖP) från år 2010 samt fördjupad
översiktsplan för Järvsö (FÖP) från år 2014. Planerna är inte juridiskt bindande men är
vägledande och antagna av kommunfullmäktige. Fastigheten omfattas av tre detaljplaner
(bindande).
I ÖP nämns inget specifikt kring området. I FÖP ingår fastigheten i delområdet ”Öjeberget”
till vilket besöksmålen och turistboendet är kopplat. För området påtalas betydelsen av att
exploatering sker varsamt och att naturmiljön så långt som möjligt sparas. För södra
Öjeberget och Doktorsdammen redovisas ett utredningsområde för skidnedfart.
Doktorsdammen och del av skogspartiet är redovisat som grönområde. I norra delen redovisas
ett bebyggelseområde.
Befintliga detaljplaner redovisar ett större område i söder som parkmark och en yta i norr som
kvartersmark (byggnadsmark) för friliggande bostäder. För det område som är planlagt för
bostäder gäller att en del får bebyggas i en våning och den del som är närmast AndersPersgården får bebyggas i två våningar.
Del av planidén kan redan i dagsläget genomföras utan att upprätta en ny detaljplan eftersom
bostäderna i den norra delen av fastigheten redan är planlagda, sedan år 1959. Våningsantalet
på en och två våningar närmast Anders-Persgården stämmer också överens med det som
sökanden önskar. Även FÖP Järvsö pekar ut det området som ett bebyggelseområde. Tomter
kan därför redan i dagsläget styckas och bygglov sökas i den norra delen av fastigheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0330/15
§ 284 forts.

Ansökan om planläggning av Öje 6:57 i Järvsö
För att möjliggöra ny bostadsmark söder om den redan planlagda ytan för bostäder måste en
ny detaljplan upprättas för bostäder på det som nu är fastställt som parkmark.
Ny bostadsmark enligt sökandens förslag skulle dock skära av området öster om Öjevägen så
att skidbacken inte längre blir möjlig att genomföra. Eftersom skidbacken är redovisad i FÖP
Järvsö skulle åtgärden direkt strida mot den fördjupade översiktsplanen. En annan aspekt av
det hela är att fastigheten ingår i ett obebyggt, grönt, markavsnitt som går från Sydliften ner
till Doktorsdammen och som bildar en grön kil ner mot Järvsös centrala delar. Förslaget
skulle innebära att det gröna stråket minskas och att Doktorsdammen skärs av och separeras. I
och med att stråket minskas och att dagvattendiket delvis kulverteras, kan dagvattenhanteringen och möjligheten att omhänderta vatten vid exempelvis extrema skyfall påverkas.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser sammantaget att området för närvarande inte bör
planläggas för ytterligare bebyggelse. Större delen av marken är ju trots allt inte utpekat som
bebyggelseområde i fördjupad översiktsplan för Järvsö. För en god hushållning med central
mark bör i första hand mark som redan är planlagd inom området/fastigheten, och som redan
är utpekad för bebyggelse enligt FÖP Järvsö, bebyggas innan ny mark planläggs för bostäder,
vilket dessutom vore en åtgärd som kan kullkasta andra planer i området.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 157
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015
Ansökan om planläggning 1 september 2015

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Anders-Persgården i Järvsö AB
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0423/15
§ 285

Ombyggnad på Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal och
ändrat vaktmästeri
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunchefen uppdras att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 26 november
2015 med underlag i ärendet
Sammanfattning
För ett antal år sedan var Stenhamreskolans elevantal betydligt lägre och prognoserna som
gjordes då pekade mot att skolans elevunderlag skulle fortsätta att minska. En av skolans två
slöjdsalar byggdes då om till lokaler för vaktmästeri och varumottagning. Skolan är nu, på
grund av ökande elevantal, beroende av ytterligare slöjdsalar för att säkerställa alla elevers
rätt till undervisning i ämnet slöjd.
Ombyggnationen av redan befintliga lokaler till fungerande slöjdsalar måste påbörjas snarast.
Fastighetsenheten har presenterat två olika alternativ, det ena med två träslöjdsalar i F-huset
och syslöjdsalarna kvar i H-huset. Detta alternativ beräknas kosta 356 926 kronor exklusive
moms.
Det andra alternativet med parallella sy- och träslöjdsalar i F- respektive H-huset beräknas
kosta 714 452 kronor exklusive moms.
Stenhamreskolan har efter presentation av förslagen förordat altenativ två som följer gällande
skolplan.
Av ovanstående anledning begär således Fastighetsenheten att medel för investeringen
beslutas enligt förslag.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 20 oktober 2015, § 158 att delar av hus H och F på
Stenhamreskolan byggs om i syfte att skapa två parallella sy- och träslöjdsalar enligt
utbildningsnämndens önskemål. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme.
Ärendet ska vara slutfört till vårterminens start 2016.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0423/15
§ 285 forts.

Ombyggnad på Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal och
ändrat vaktmästeri
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 158
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2015
Kostnadsberäkning
Ritningar
Utbildningsnämndens protokoll 24 september 2015, § 92
Utbildningsnämndens skrivelse 15 september 2015
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.
Yrkanden
Lars Molin (M) och Örjan Fridner (S): Informationen noteras till protokollet. Kommunchefen
uppdras att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2015 med underlag
i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Utbildningsnämnden för kännedom
Fastighetsenheten för kännedom
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0442/15
§ 286

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för
tillsyn inom strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Taxornas utformning antas i enlighet med förslagen.

2.

Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.

3.

Timavgift (800 kronor) införs i taxorna för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område.

Sammanfattning
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens
område. Utformningen av taxan följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag
men med vissa justeringar utifrån miljöenhetens erfarenheter och jämförelser med
grannkommunerna Ovanåker och Bollnäs.
Förslagen till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område har i huvudsak tagit utifrån Hässleholms,
Örebros och Miljösamverkan Östra Skaraborgs kommuners taxor.
Vid uträkningen av handläggningskostanden per timme (timavgiften) har SKL:s
beräkningsmodell använts. Resultatet ger en timavgift på 800 kronor.
Myndighetsnämnden har bifallit miljöenhetens förslag till utformning av taxorna och en
höjning av timavgiften.
Bland länets kommuner har Ljusdals kommun den äldsta taxan för tillsyn och prövning inom
miljöbalkens område och dessutom den lägsta timavgiften, 600 kronor.
I dagsläget har miljöenheten tillsynsansvaret för cirka 250 objekt som kräver återkommande
tillsyn inom miljöbalkens område. Utöver planerad tillsyn, hanterar miljöenheten cirka 770
ärenden gällande anmälningar och klagomål av miljöfarliga och hälsofarliga verksamheter
varje år.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0442/15
§ 286 forts.

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för
tillsyn inom strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter
För att miljöenheten ska ha möjlighet att upprätthålla de resurser som behövs för att bedriva
tillsyn med den höga kvalitet som enheten har i dag, är det viktigt att det finns möjligheter till
avgiftsuttag och att timavgiften är i rimlig nivå med kostnaden för tillsynen och handläggning
av ärenden.
För offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter samt tillsyn inom strålskyddslagens
område har Ljusdals kommun inte tidigare haft några taxor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 171
Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 oktober 2015
Myndighetsnämndens protokoll 24 september 2015, § 76
Taxa för Ljusdals kommuns tillsyn och prövning inom miljöbalkens område
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

Justerare

Utdragsbestyrkande

20

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0222/15
§ 287

Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens
politiska struktur
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

En fullmäktigeberedning, Demokratiberedningen, inrättas under kommunfullmäktige och
verksamheten startar i januari 2016.

2.

Förslag till uppdrag och organisation för demokratiberedningen antas.

3.

Kommunstyrelsen uppdras föreslå reglemente vid kommunfullmäktiges sammanträde i
december.

Sammanfattning
Allmänna utskottet gav den 2 juni 2015, § 94 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på
hur en beredning för demokratifrågor skall tillföras kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna i Ljusdal har genom Örjan Fridner och Markus Evensson inkommit med
ett förslag innebärande att frågor om hur den politiska organisationen skall utformas inför
nästa mandatperiod ska beredas.
Man menar i skrivelsen att den nuvarande politiska strukturen i avgörande delar varit
densamma under många år och att många politiker ”varit aktiva lika länge”.
Vidare funderar man över vad som kan göras bättre ”för att förbättra och anpassa våra
strukturer så att människor idag kan lockas till att vara med och styra vårt samhälle?”
I skrivelsen diskuteras politikers ersättningsnivåer i förhållande till arbetsbörda samt antalet
ledamöter i de olika politiska organen.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att det är rimligt att det inför varje mandatperiod förs
en diskussion om för- och nackdelar med gällande politiska organisation. En sådan diskussion
måste med nödvändighet också föras ur flera perspektiv, vilket också förslagsställarna gör.
Kommunchefen hänvisar till bilaga; ”Demokratiberedning, uppdrag och organisation” där det
framgår vilka överväganden han gjort vad gäller beredningens uppdrag, förhållande till andra
organ i vissa delar och organisation.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0222/15
§ 287 forts.

Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens
politiska struktur
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 142
Kommunchefen skrivelse 30 september 2015
Bilaga till kommunchefens skrivelse 30 september 2015
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 94
Socialdemokraternas skrivelse 19 maj 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Markus Evensson (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag med
följande ändring av organisation: Beredningen består av en ledamot per parti representerat i
kommunfullmäktige samt en ordförande som utses från majoriteten och en vice ordförande
som utses från oppositionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag inklusive Markus Evenssons m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0387/15
§ 288

Remiss från Länsstyrelsen gällande Regional kommunikationsstrategi Samordnad kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i
Gävleborgs län
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun samtycker till att arbeta enligt strategin Samordnad
kommunikation – före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län.
Sammanfattning
Arbetet med den regionala kommunikationsstrategin har gjorts parallellt med
framtagandet av dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i
Gävleborgs län. En arbetsgrupp med representanter från både länets
kommunikatörer och beredskapssamordnare arbetade fram dokumentet
Samordnad kommunikation – före, under och efter samhällsstörningar i
Gävleborgs län som nu finns i en slutversion och som Länsstyrelsen vill ha svar
på. Länsstyrelsen förvaltar dokumentet och är ansvarig för att se över och vid
behov revidera det. Översyn och revidering görs i samråd med kommunikatörsnätverket i länet.
Länsstyrelsen skickade i september 2015 ut förslaget till kommunikationsstrategi
vid samhällsstörningar i Gävleborgs län på remiss till samtliga aktörer som ingår i
nätverken för kommunikatörer och beredskapssamordnare. Nu finns det en
slutversion av den regionala kommunikationsstrategin som Länsstyrelsen föreslår
att länets kommuner och övriga aktörer ger sitt samtycke till.
Den regionala kommunikationsstrategin gäller från den 25 november 2015. Länsstyrelsen
förvaltar dokumentet och är ansvarig för att se över och vid behov revidera det. Översyn och
revidering görs i samråd med kommunikatörsnätverket i länet.
Arbetet med den regionala kommunikationsstrategin har gjorts parallellt med framtagandet av
dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län.
Kommunledningskontoret föreslår 20 oktober 2015 att Ljusdals kommun samtycker till att
arbeta enligt strategin.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 oktober 2015
Beslutsexpediering
Akt, Länsstyrelsen Gävleborg
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0097/15
§ 289

Utredning om förvaltningen av kommunens skogar
Kommunstyrelsen beslutar
1. En skoglig samordnare anställs i samband med att nuvarande entreprenadavtal går ut.
2. Tjänsten placeras i kommunstyrelsens förvaltning och finansieras av kommunstyrelsen
under år 2016.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har den 10 mars 2015 fått i uppdrag att utreda möjligheterna till
egen drift av den egna skogliga verksamheten, samordningsmöjligheterna inom utbildnings-,
omsorgs- och samhällsutvecklingsförvaltningen för att göra detta möjligt, Utreda för- och
nackdelar med alternativet en ny upphandling samt att presentera dessa alternativ för
kommunstyrelsen i september 2015.
Kommunchefen har överlämnat utredningen för beredning i samhällsutvecklingsförvaltningen. Kommunchefens förslag till beslut baseras på inkommet underlag från
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Nuvarande förvaltningsavtal med Mellanskog AB gäller till den 31 januari 2016.
I samhällsutvecklingsförvaltningens underlag redogörs för kostnaderna gällande 2014 i
nuvarande avtal med Mellanskog AB samt en beräkning av kostnaderna för förvaltning i egen
regi med en särskild skoglig tjänsteman. Kostnadsskillnaden mellan alternativen är betydande
varför intentionen i den inkomna skrivelsen från Socialdemokraterna, att identifiera
kompletterande arbetsuppgifter till tjänsten skoglig tjänsteman, blir avgörande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har undersökt samordningsmöjligheter men lämnar i sin
skrivelse ingen ledning i hur dessa arbetsuppgifter skall identifieras.
Skrivelsens fråga om, liksom utskottets beslut att, utreda för- och nackdelar med alternativet
en ny upphandling, tolkar undertecknad som en fråga gällande för- och nackdelar med en
skoglig förvaltning i avtal med entreprenör även framöver. Underlaget från samhällsutvecklingsförvaltningen ger här inga synpunkter. Den direkta kostnaden för förvaltning på
entreprenad är, som ovan nämnts, avsevärt lägre. Kvaliteten kan sannolikt bedömas som
likvärdig baserad på de erfarenheter av Mellanskog AB:s förvaltning som registrerats. En
skogsbruksplan har framtagits under entreprenadperioden för att optimera de skogliga
tillgångarna.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0097/15
§ 289 forts.

Utredning om förvaltningen av kommunens skogar
Att bedöma huruvida det samlade ekonomiska utfallet av Mellanskogs förvaltning gentemot
en egen sådan skulle skilja är dock vanskligt. Vid ett antagande om att samma mängder
avverkas och försäljs under samma år skulle rimligen ersättningen till kommunen för råvaran
bli densamma oavsett vem som förvaltar. Avseende återplantering torde ett liknande
resonemang kunna föras med utgångspunkt i att en egen tjänsteman måste förutses ha
liknande skoglig kompetens som en tjänsteman hos en entreprenör.
Kommunchefen bedömning därför att det för närvarande ej kan anses finnas underlag för att
inrätta en skoglig tjänsteman varför föreslås att en upphandling av entreprenör för förvaltning
av kommunens skogliga tillgångar, att gälla från den 1 februari 2016, bör initieras omgående.
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2015, § 268 att återremittera ärendet för vidare
utredning av samordningsmöjligheterna inom utbildnings-, omsorgs- och samhällsutvecklingsförvaltningen. I utredningen ska ingå skriftlig redovisning från rektorn på
Naturbruksgymnasiet och skriftlig redovisning från chefen för Arbetsmarknadsenheten.
Ärendet ska behandlas åter i kommunstyrelsen 5 november 2015.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 28 oktober 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
anställa en skoglig samordnare i samband med att nuvarande entreprenöravtal går ut samt att
tjänsten finansieras till hälften av Naturbruksgymnasiet och resterande del av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 29 oktober 2015
Skriftlig redovisning från rektor på Naturbruksgymnasiet inkommen 29 oktober
Skriftlig redovisning från verksamhetschef AME inkommen 29 oktober
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 268
Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 september 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens underlag till beslut 23 september 2014
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 54
Skrivelse från socialdemokraterna 3 mars 2015
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0097/15
§ 289 forts.

Utredning om förvaltningen av kommunens skogar
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V) och
Lars Björkbom (KD) Bifall till kommunchefens förslag.
Ulf Nyman (C): Avslag på kommunchefens förslag. En ny upphandling med
anbudsförfarande ska ske.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Benny Bergström (SD) och
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunchefens förslag. Tjänsten ska
placeras i kommunstyrelsens förvaltning och finansieras av kommunstyrelsen
under år 2016.
Ärendet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anställa en skoglig
samordnare i samband med att nuvarande entreprenadavtal går ut. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer yrkande om att placera tjänsten i kommunstyrelsens
förvaltning och finansieras av kommunstyrelsen under år 2016 mot yrkande att
finansiera tjänsten till hälften av Naturbruksgymnasiet och resterande del av
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att tjänsten
placeras i kommunstyrelsens förvaltning och finansieras av kommunstyrelsen
under år 2016.
Reservation
Ulf Nyman (C)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0012/14
§ 290

Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Åtgärdsplanen godkänns.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har efter 2014 ett negativt balanskravsresultat om fyra miljoner kronor.
Detta måste regleras senast år 2017.
Kommunfullmäktige fattade beslut i samband med årsredovisningen 2014 att en åtgärdsplan
skall tas fram för hur det negativa balanskravsresultatet skall regleras. Åtgärdsplanen skall
presenteras för kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten 2015.
Den viktigaste planen för att reglera underskottet från 2014 är de budgetar som lagts för 20152017. Den samlade resultatnivån för dessa tre åren är drygt 19 miljoner kronor. Detta är
resultat som med råge täcker balanskravsresultatet minus fyra miljoner kronor. Det stora
problemet är att framförallt omsorgsnämnden redovisade ett stort underskott (-24,4 miljoner
kronor) för 2014 och att prognosen för 2015 indikerar ett än större underskott (-32 miljoner
kronor). Om inte omsorgsnämnden kommer till rätta med sina kostnader och når en ekonomi i
balans kan framtida underskott i nämnden medföra fortsatta underskott för kommunen som
helhet.
I delårsrapporten för 2015 redovisas en prognos med överskott på 6,4 miljoner kronor vilket
återställer det negativa resultatet från 2014. Överskottet är dock skapat av externa intäkter
genom återbetalning av AFA-premier (9,8 miljoner kronor) samt efterutdelning från
Ljusdalshem AB på sammanlagt 13 miljoner kronor.
Åtgärdsplan:
•

Att klara ett resultat för 2015 i enlighet med delårsrapportens prognos, vilket reglerar det
negativa balanskravsresultatet.

•

Att omsorgsnämnden genomför nödvändiga åtgärder för en ekonomi i balans, vilket
minskar nämndens underskott 2015 och följer budget 2016-2018.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0012/14
§ 290 forts.

Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 140
Kommunchefens skrivelse 29 september 2015
Ekonomichefens skrivelse 29 september 2015
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0569/09
§ 291

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening från
och med 2016
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar underborgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 procent av
rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, det vill säga 450 000
kronor enligt Hälsingerådets fördelningsmodell.

2.

Borgensåtagandet är inte tidsbegränsat utan löper tills krediten sägs upp eller avslutas.

3.

Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmodell.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot Hudiksvalls
kommun för rörelsekapital till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening för perioden 2010 –
2015. Denna borgen behöver förlängas och förslaget är att borgen inte är tidsbegränsad utan
förlängs tills dess att krediten sägs upp eller avslutas.
Totalt behov av rörelsekapital är tre miljoner kronor varav Ljusdals kommun tecknar
underborgen för motsvarande 15 procent eller 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 141
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2015
Begäran från Hälsingeutbildning ekonomisk förening om borgen för rörelsekapital från och
med 2016, 16 september 2015

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0239/15
§ 292

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen andra kvartalet 2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och
familjeomsorgen kvartal två 2015.
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från den 1 april
2015 till och med den 30 juni 2015. Av kvartalsrapporten framgår att det finns ett gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och
familjeomsorgen (IFO). Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars
2015. Insatsen har ej kunnat verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj ej funnits.
Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 146
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131
Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2015

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0238/15
§ 293

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg andra kvartalet 2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen
och stöd och omsorg kvartal två 2015:
För andra kvartalet 2015 fanns totalt tjugofyra ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tjugotre individrapporter inom
verksamhetsområdet äldreomsorg samt en individrapport inom verksamhetsområdet omsorg
om personer med funktionsnedsättning. Det innebär att det är tjugofyra personer som fått
vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljade insatser.
Inom äldreomsorgen är det, i samtliga individrapporter, insatsen vård- och omsorgsboende
som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med
funktionsnedsättning är det insatsen kontaktperson som inte verkställts.
Vid rapporteringstillfället, den 15 juli 2015, har fem ärenden verkställts, två personer tagit
tillbaka ansökan, nio personer har inte fått erbjudande om bostad och åtta personer har tackat
nej till erbjudet boende. I de flesta fall har anledningen till att tacka nej varit att det varit fel
ort som erbjudits.
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där köper
Ljusdals kommun en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att
själv kunna verkställa beslutet. Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende men ännu
inte fått något erbjudande har beslut från den 27 januari 2015.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 145
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 juli 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande

31

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0434/15
§ 294

Inrättande av tjänst som Inköpschef
Kommunstyrelsen beslutar
1. En tjänst som inköpschef inrättas snarast i kommunledningskontoret.
2. Tjänsten finansieras inom kommunstyrelsens budgetram under 2016.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att under maj 2016 återkomma med förslag på finansiering
från 2017.
4. Förvaltningen återkommer med rapport om utfall i september 2016.

Bakgrund
Kommunen är delägare i Inköp Gävleborg (IKG) vars uppgift förenklat är att göra
upphandlingar inom de områden de 10 delägarna önskar. IKG driver system för bland annat
avrop mot avtal i vilka respektive kommun ingår. Vår kommun ingår inte i alla avtal och
nyttjar ej heller det gemensamma inköpssystemet.
Det kommunövergripande inköpsnätverk som byggts upp i kommunen har, till stor del
beroende på att inköpssystemet aldrig kommit igång, ej fått tillräcklig slagkraft.
Avsaknaden av en resurs som med full koncentration kunnat ägna sig åt hela bredden av
inköpsfrågor är påtaglig.
Kommunen saknar även tillräcklig kompetens inom områdena direktupphandling respektive
förenklad upphandling.
Situationen har lett till att kommunen endast i begränsad omfattning kunnat tillvarata det
erbjudande som IKG står för, trots delägarskap och årlig ersättning. Frustrationen har varit
tydlig bland kommunens ledande tjänstemän liksom också inom IKG.
Kommunchefen skriver därför i tjänsteskrivelse 21 oktober 2015 att en funktion för att ta det
övergripande ansvaret för kommunens och koncernens (i tillämpliga delar) inköpverksamhet
är nödvändig. Nuvarande situation är klart otillfredsställande samtidigt som den medför högre
inköpskostnader än optimalt.
Enligt beräkningar som nyligen inkommit från IKG, efter en mycket genomgående utredning
med stöd av kommunens ekonomienhet, skulle kommunen kunna spara 10,8 Mkr/år förutsatt
att deltagande i samtliga IKG:s avtal, 100% avtalstrohet samt nyttjande av inköpssystemet
fullt ut.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0434/15
§ 294 forts.

Inrättande av tjänst som Inköpschef
Ett resultat på den nivån bedöms dock ej som realistiskt då kommunen sannolikt ej kommer
att delta i varje upphandling liksom sannolikt ej kommer att nå 100% avtalstrohet. Däremot
kommer funktionen inköpschef att starkt påverka till förbättring vad gäller dessa delar.
En försiktig bedömning är att kommunen kan klara ca 50%, det vill säga, 4-5 Mkr per år.
Denna besparing är avsevärt högre än de tidigare belopp som nämnts, men baseras på IKG:s
nya utredning.
De huvudsakliga kostnadssänkningarna kommer att återfinnas i de stora förvaltningarna.
Besparingar utöver denna beräkning kommer dessutom att återfinnas vid till exempel
upphandlingar inom gata-bygg-anläggning (SUF) och omsorgsfrågor (ON), områden vilka ej
ingår i IKG:s verksamhet och följaktligen därmed inte heller i denna kostnadsberäkning. Inför
denna skrivelse har beräkning av dessa nivåer ej varit möjlig.
Den årliga kostnaden för en inköpschef beräknas till ca 850 tkr inklusive alla omkostnader.
Under den inledande perioden med uppbyggnad av nätverk, system med mera kan betydande
kostnadssänkningar ej förväntas. Denna period bedöms till ca 6 månader. Först därefter
beräknas insatserna få reellt utslag i kostnadssänkningar. Därmed är det lämpligt med en
första återrapport till kommunstyrelsen i september 2016.
Således kan verksamheterna under det första halvåret 2016 ej beräknas kunna identifiera
någon påtaglig kostnadsförändring. Bedömningen är därför att det först inför budget 2017 är
rimligt att fördela kostnadssänkningarna på nämnderna. För att ge möjlighet till fördelning vid
kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni måste förvaltningen senast i maj 2016 inkomma
med förslag på fördelning av kostnaderna. Sådan fördelning genomförs lämpligen i form av
minskade anslag till de nämnder vilka vid den tidpunkten kan bedömas ha störst ekonomisk
fördel av den nya funktionen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 oktober 2015
Yrkanden
Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP) och Kennet Hedman (M): Bifall till kommunchefens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0434/15
§ 294 forts.

Inrättande av tjänst som Inköpschef
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0445/14
§ 295

Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår, mot
bakgrund av nu planerade neddragningar för Los bibliotek, att
1.

Ljusdals kommunfullmäktige beslutar göra proportionellt lika stora neddragningar på
övriga bibliotek inom kommunen.

Eller
2.

Kommunens utvecklingsstrategi (Ljus) ändras till att stämma med kommunens
förfarande.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 266 att överlämna beslutanderätten
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås.
Bibliotekschefen skriver att medborgarförslaget handlar om bibliotekets interna budget och
arbetsprocesser. Los bibliotek får genom beslutade besparingar inte större reduceringar än den
övriga biblioteksorganisationen. Alla kommundelar bidrar med besparingar.
I nuvarande besparingsförslag har stor hänsyn tagits till avståndet från huvudorten och att
filialen är ett viktigt kulturcentrum i västra delen av kommunen.
En resurstilldelning som står i proportion till befolkningsunderlag, låntagare, skolelever,
asylflyktingar och övrig invandring, samt personalens arbetsuppgifter och tid för
kärnverksamheten litteraturservice, skulle innebära ytterligare minskning av resurser till
filialen i Los.
Vidare skriver bibliotekschefen att medborgarförslaget utgår ifrån att det skulle vara en större
ekonomisk nedskärning i Los än på övriga bibliotek. Så är inte fallet. Påpekas ska att alla
kommundelar påverkas av besparingarna.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0445/14
§ 295 forts.

Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek
Förslagsställaren har förmodligen inte haft kunskap om att delar av budgeten är gemensamma
resurser och att vissa uppgifter till stöd för filialbiblioteken måste utföras på huvudbiblioteket.
Jämförs nedskärningar av grundkostnaderna för jämförbara bibliotek, så ligger de på samma
nivå (cirka 14 procent i Los och även cirka 14 procent för de övriga biblioteken tillsammans).
Minskningen av antalet tjänster i Los sker med 15 procent (0,125 heltidstjänst) och i de övriga
biblioteken tillsammans också 15 procent (2 heltidstjänster). Under 2015 genomförs
personalreduceringar på huvudbibliotek och filialer, men Los undantas och påverkas först
under 2016. Sex procent av arbetstiden tas från Los och 94 procent tas från de övriga
biblioteken.
Vid jämförelse med övriga filialer så har Los bibliotek idag mest öppettid per invånare. Vid
övriga filialer sker det mesta arbetet under bibliotekens öppettid, men i Los finns i år drygt 1,5
dag (13 timmar) avsatt för inre arbete fördelat på 0,75 procent tjänst (Järvsö bibliotek t.ex. har
5 timmar fördelat på 1,20 tjänster). En sänkning av de ordinarie öppettiderna 2016 i Los, bör
därför inte vara aktuell trots minskad arbetstid. Däremot så kommer öppettiderna vid sjukdom
och semester att påverkas från och med 2016, genom att ett centralt sparkrav införs. Syftet
med detta är att undvika ytterligare nedskärningar av personal. Alla enheter berörs på något
sätt av det centrala sparkravet. (Eventuellt så kan i vissa fall omfördelning av personal
ordnas).
Kommunstyrelsens ordförandes Lars Molin skriver i sitt övervägande att hela kommunen ska
leva och kommunens service ska fördelas över hela kommunen. Olika delar av kommunen
ska inte ställas mot varandra utan tvärtom ska kommunen utvecklas genom att alla delar
samverkar och förstärker varandra. Intentionen i medborgarförslaget kan också tolkas i den
riktningen under det att själva förslaget till beslut leder till en annan riktning i och med att det
skulle innebära färre resurser till biblioteket i Los och av den anledningen föreslås
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2015, § 238 att återremittera ärendet till
samhällsutvecklingsutskottet för utredning.
Anledningen till återremissen var en skrivelse från bibliotekarien i Los som ifrågasatte en del
siffror i bibliotekschefens utredning. Denna har nu bemötts och siffrorna förklarats av
bibliotekschefen.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0445/14
§ 295 forts.

Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 169
Komplettering till yttrande avseende medborgarförslag 11 september 2015
Synpunkter från bibliotekschefen gällande medborgarförslag 4 september 2015
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 238
Skrivelse angående medborgarförslag 3 september 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 13
Förslag till beslut 26 juni 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 26 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014, § 266
Medborgarförslag 4 december 2014
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0011/15
§ 296

Information från Samordningsförbund Gävleborg (Finsam)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunens representant i Samordningsförbund Gävleborg informerar om förbundets
verksamhet.
Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna
att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga
projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.
Genom den finansiella samordningen ges möjligheter att verka på en bredare arena som
spänner över alla de fyra myndigheternas (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommuner och region) verksamhetsfält. Det ger unika möjligheter att utveckla samverkan
inom viktiga områden som det förebyggande arbetet, att medverka till ökade möjligheter till
egen försörjning för individer i Gävleborgs län och att bryta utanförskap.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0411/15
§ 297

Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

KF

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29

26

31

28

19

13
25

29

21

25

23
20*

KS

7
4
14**

7

3

21**

26

3

1
2*

11

3
6

15**

1
24*

* Budget
** Information
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

§ 298

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Ärendet
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 102-117 från KLK och nr 67115 från SUF.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

§ 299

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.

Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•
•

Inlandskommunerna ekonomisk förening, styrelsesammanträde 27 augusti 2015
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 3 juni 2015
AB Ljusdalshem 30 september 2015
Hälsingerådet 7 oktober 2015
FOU Välfärd- Hjälpmedel- RegNetnämnd 10 september 2015
Gemensam nämnd för Hjälpmedel, FOU Välfärd, RegNet och HelGe-biblioteken
17 juni 2015

Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-11-05
Diarienummer

KS 0396/15
§ 300

Rättelse av tidigare beslut, försäljning av bostadstomter på AndersPersvägen i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastigheten Järvsö Kyrkby 23:32 försäljs till Annika Smitt och Thomas Smitt,
Karlaplan 15 B, 115 20 STOCKHOLM till en köpeskilling av kronor 330 000:2. Fastigheten Järvsö Kyrkby 23:33 försäljs till Markus Hedin och Martin Hedin,
Yckelsbo Sjöstig 19, 820 40 JÄRVSÖ till en köpeskillng av kronor 430 000:-

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-01 § 261 att försälja fastigheten Järvsö Kyrkby 23:33
till Annika Smitt och fastigheten Järvsö Kyrkby 23:32 till Magnus Hedin. Fastighetsnumren
blev förväxlade vilket innebar att det skulle ha varit tvärtom. Dessutom var förhållandet att
Magnus Hedin lade bud för sina söners räkning vilket innebär att slutliga köpare blir Markus
och Martin Hedin.
Samhällsutvecklingsförvaltingen föreslår därför i tjänsteskrivelse 4 november 2015 att
kommunstyrelsens beslut § 261/15 rättas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 november 2015
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 261
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 september 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag om rättelse. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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