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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 29

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Frågan om skriftlig information ska beredas av kommunstyrelsens beredning.

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om det kommande bokslutet för
2015. Bokslutet är ännu inte klart, men nämndernas bokslut visar på ett totalt
underskott om 23 miljoner kronor, vilket är bättre än prognosen för augusti
månad.
Omsorgsnämnden
- 37 miljoner kronor
Utbildningsnämnden + 0,8 miljoner kronor
Kommunstyrelsen
+ 12 miljoner kronor
Återbetalningen från AFA om 10 miljoner kronor, den extra utdelningen från AB
Ljusdalshem på 12 miljoner kronor samt de extra statliga flyktingpengarna på 27
miljoner m fl gör dock att kommunen totalt kommer att göra ett plusresultat och
därigenom klara balanskravet.
Ekonomichefen informerar också om att innevarande års budget måste revideras
utifrån förslaget att införa komponentavskrivningar samt att kommunen fått de
extra statliga flyktingpengarna. Förslag om revidering av budget kommer till
kommunstyrelsen i april månad.
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
-

-

Justerare

På senaste Hälsingerådet diskuterades förslag om hälsingegemensam
lösning för att förenkla för nyanlända att skaffa körkort
Hälsingerådet diskuterar också en gemensam SFI-lösning för
Hälsingland, eftersom det är svårt att rekrytera SFI-lärare
Rekrytering av förvaltningschef till samhällsutvecklingsförvaltningen
har startat. Förslag till tidsplan och profil är framtaget. Både personal,
enhetschefer och förtroendevalda är involverade.
Ett förslag till tf förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen
är framtaget.
Ett pressmeddelande från Ljusdals kommun har skickats i vilket
kommunen är kritisk till Trafikverkets planer om tågstopp på Norra
Stambanan på dagtid fr o m 2017.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 29 forts.

Information från kommunchefen
Yrkanden
Markus Evensson (S): Denna informationspunkt ska vara skriftlig.
Yvonne Oscarsson (V) och Örjan Fridner (S): Frågan om skriftlig information ska
beredas av kommunstyrelsens beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden konstaterar att Markus Evenssons yrkande därmed har fallit och inte
kommer att ställas under proposition.
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0011/15
§ 30

Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj 2015 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.
Omsorgsnämnden har även kallats till kommunstyrelsens sammanträden i januari
och februari 2016.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) informerar:
-

Bokslutet för nämnden visar ett resultat om -37 miljoner kronor.
Nämnden går därmed in i 2016 på ram. 11,4 miljoner kronor ligger kvar i
ofördelat sparkrav.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Irene Jonsson (S) och Stina Michelson
(S) reserverar sig mot att omsorgsnämndens presidium och förvaltningschef blir
kallade till kommunstyrelsens sammanträden. Enligt kommunstyrelsens
uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen tillgodose att omsorgsnämnden vidtar åtgärder
för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Under de senaste
månaderna har inga politiska åtgärder redovisats.
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 31

Aktuellt integrationsläge, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Nästa information ges på kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2016.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att information ska ges i denna fråga vid varje
sammanträde till dess att annat beslutas.
Verksamhetschef Kenneth Forssell informerar:
Sammanfattning av integrationsläget 2015
163 000 antal asylsökande, varav 33 000 ensamkommande barn
3 största nationaliteterna 2015:
- Syrien
- Afghanistan
- Irak
Flyktingsituationen har nu gått in i ett lugnare skede. Migrationsverket
rapporterar om en fortsatt minskning av antalet asylsökande. De flesta aktörer
rapporterar om en fortsatt ansträngd situation även om läget har stabiliserat sig.

Beslutsexpediering
Akt
Kenneth Forssell

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/15
§ 32

Kommunstyrelsens mål 2016
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är ansvarig eller delansvarig för 22 av totalt 27 fullmäktigemål.
Kommunstyrelsen är direkt ansvarig för många olika verksamheter, men har
också ett övergripande ansvar varför det är naturligt att kommunstyrelsen är
ansvarig för många av fullmäktigemålen.
Eftersom 22 stycken mål är relativt sett många för att styra kommunstyrelsens
samlade verksamhet föreslås härmed att kommunstyrelsen antar fullmäktigemålen
som nämndmål för 2016. Undertecknade anser att fullmäktigemålen är på en nivå
som möjliggör för kommunstyrelsen att styra sina verksamheter.
I förslaget utses samtidigt ansvariga för respektive mål. Ansvaret är fördelat på
kommunledningskontoret, samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus.
Allmänna utskottet föreslår 12 januari 2016, § 6 att fullmäktigemål för
kommunstyrelsen antas som nämndmål för 2016 och att verksamhetsansvariga
utses för respektive mål i enlighet med bilagd målbeskrivning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 6
Kommunledningskontorets skrivelse 7 januari 2016
Kommunstyrelsens mål 2016
Yrkanden
Sören Görgård (C):
Följande revideringar i målen ska göras:
•
•

Justerare

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning upp till tre år ska öka till
13% år 2016 och under 2015-2016 till 15%
Kollektivtrafikutbudet ska under 2016-2018 öka

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/15
§ 32 forts.

Kommunstyrelsens mål 2016
Kristoffer Hansson (MP): Följande mål ska tillföras:
•
•

Vi ska ha en radikal sänkning av sjukskrivningsnivån i kommunen
Ökad känsla av delaktighet hos personalen

Örjan Fridner (S), Irene Jonsson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Ärendet
återremitteras.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0304/15
§ 33

Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks bygdegårdsförening om tillstånd
att få sälja fastigheten Öster Skästra 7:19
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Föreningen får inte tillstånd att sälja fastigheten Öster-Skästra 7:19.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att överväga framtida hantering av
fastigheten och att återkomma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Skålbo-Rossla-Skridsvik bygdegårdsförening har ekonomiska svårigheter och upplever brist
på tid och resurser för att driva och underhålla bygdegården, fastigheten Öster-Skästra 7:19,
då antalet medlemmar i föreningen minskat. Föreningen vill därför, med godkännande av
Ljusdals kommun, sälja fastigheten och använda pengarna till fortsatt verksamhet för
föreningen.
Föreningen har ägt bygdegården sedan februari 1969 då den överläts från dåvarande Järvsö
kommun. Enligt gåvobrevet ska fastigheten väl underhållas av föreningen och ska återgå i
kommunens ägo utan vederlag i det fall föreningen eftersätter fastighetens underhåll eller
upphör med sin verksamhet. Föreningen kan inte avyttra fastigheten utan tillstånd av
kommunfullmäktige.
Föreningens syfte enligt stadgar från den 16 juni 1968 är att överta och för framtiden
bibehålla en bygdegård med samlingslokal för uthyrande på skäliga villkor till föreningens
medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar och även till övriga enskilda
eller organisationer som önskar använda lokalen. Enligt stadgarna ska föreningens tillgångar
tillfalla kommunen i händelse av föreningens upplösande. Tillgångarna ska användas till
fortsatt främjande av det syfte/mål för vilken föreningen bildats.
Vid föreningsstämma i maj 2015 konstaterades att det finns ett intresse av att bedriva
verksamhet för bygdens boende men att tid och medel saknas. Med anledning av detta vill
föreningen sälja fastigheten och låta någon annan ta ansvar för drift och underhåll eller få
möjlighet att investera i en mindre lokal som inte kräver lika mycket underhåll.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 12
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 januari 2016
Kartor och stadgar
Ansökan om tillstånd att få sälja fastigheten Öster-Skästra 7:19

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0304/15
§ 33 forts.

Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks bygdegårdsförening om tillstånd
att få sälja fastigheten Öster Skästra 7:19
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidare befordran till föreningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0025/16
§ 34

Projekt "Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i LjusnanVoxnans avrinningsområde"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun deltar i projektet ” Utvecklingsplan för fiskeresursen och
vattenvård i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde” och upprättar en
fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde.

2.

Medfinansiering med 250 000 kronor täcks av medel från naturvårdsfonden.

Sammanfattning
År 2011 började Ljusdals kommun att planera för att ta fram en ny, tidsenlig fiskevårdsplan
samtidigt som medel för en uppstart på projektet avsattes. Året därpå, 2012 tillsattes en
projektledare för att driva arbetet och framställa fiskevårdsplanen. Fram tills hösten 2015
har det parallellt med att flera fiskevårdsåtgärder projekterats och genomförts, bedrivits ett
omfattande inventeringsarbete i stora delar av kommunen. Fiskevårdsplanen för Ljusnans
avrinningsområde är nu klar och utsänd på remiss.
Under hösten 2015 har Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun tillsammans med Ljusdals
kommun skickat in en gemensam ansökan till länsstyrelsen om medel till projektet
”Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde”.
Avsikten är att inventera, utreda och upprätta förslag på fiskevårdande åtgärder i
avrinningsområdena. Eftersom avrinningsområdena och vattendragen går in i de olika
kommunerna föreslås att arbetet samordnas. För Ljusdals del handlar det om att upprätta en
fiskeplan för den del som inte ingår i det tidigare uppdraget, det vill säga Voxnans
avrinningsområde.
Totalt har nu Länsstyrelsen Gävleborg beviljat ett projektbidrag på 1 900 000 kronor för de tre
deltagande kommunerna. Stödandelen är 50 procent av den totala kostnaden vilket gör att hela
projektet omfattar 3 800 000 kronor. Bollnäs kommun står som sökande för projektet där
Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun är medsökande. Avsikten är att Bollnäs kommun
sköter administration och ekonomi i projektet även för de medsökande kommunerna.
För Ljusdals kommuns del handlar det om ett projektbidrag på 500 000 kronor där
medfinansieringen om 250 000 kronor kommer att tillskjutas via fiskevårdsanslaget (också
det från länsstyrelen). Kommunen behöver i sådana fall tillskjuta 250 000 kronor från till
exempel naturvårdsfonden. Totalt omfattar då projektet för Ljusdals kommuns del
1 000 000 kronor att spendera på fiskevårdsplanen för Voxnans avrinningsområde.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin bedömning att det hittills har varit svårt att
hitta extern finansiering för utredningsarbeten vad gäller till exempel fiskevårdsplaner.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0025/16
§ 34 forts.

Projekt "Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i LjusnanVoxnans avrinningsområde"
Projektet ger en unik chans att även upprätta en fiskevårdsplan för Voxnan till en låg
kostnad för kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 januari 2016, § 11
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 januari 2016
Yrkanden
Jonny Mill (LB) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0040/16
§ 35

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.

Sammanfattning
Saneringen av plan ett och två i Förvaltningshuset pågår fortfarande och beräknas vara färdig
om några veckor. Efter det är det dags att påbörja återuppbyggnaden. Fastighetschef Anders
Berg visar förslag på återuppbyggnad som han vill att politikerna ska ta ställning till. Det ena
alternativet är att återställa allt som det var före branden medan alternativ två innebär en del
förändringar som man fått försäkringbolagets godkännande på, det vill säga att de inte innebär
några stora ingrepp i huset, men att en del väggar flyttas och liknande.
Det finns också planer på att flytta podiet i Ljusdalssalen till väggen utemot Riotorget. Det
gör att man får plats med två talarstolar och ramper från båda sidorna. En särskild
besöksingång är också planerad och åhörarplatserna planeras till vänster om ledamöterna.
Försäkringsbolaget kommer inte att stå för allt i och med att Förvaltningshuset är gammalt
och avdrag kommer att göras för ålder på vissa saker. Tanken är också att golven ska bytas ut
och det kommer inte försäkringsbolaget att stå för.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 19 januari 2016, § 6 att skicka ärendet till
kommunstyrelsen med två huvudalternativ; återställning till tidigare eller nytt alternativ.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse att kommunstyrelsen beslutar att den utvecklade
inriktningen, alternativ två, ska genomföras.
Kostnadsskillnaden mellan de två huvudalternativen uppges av fastighetschefen vara ca
100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 januari 2016
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 januari 2016, § 6
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP), Jonny Mill (LB) och Sören Görgård (C):
Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Ärendet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0040/16
§ 35 forts.

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Markus Evensson (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till återremissyrkandet, Nej-röst för avslag till återermissyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Se
bifogat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S) och Irene Jonsson (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0604/06
§ 36

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Uddaskogen 1:1 vid
Storsjön
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdraget för del av Uddaskogen 1:1 återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2 mars 2006 § 72 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, på
sökandens bekostnad, upprätta detaljplan för fritidsboende på del av fastigheten Uddaskogen
1:1 i Tranviken. Området är beläget på en udde i Storsjön söder om Hennan. Planen syftade
till att möjliggöra sex tomter för fritidsbebyggelse. Konsultens förslag till detaljplan var
föremål för samråd under sommaren år 2006, reviderades och ställdes ut för granskning under
hösten 2007.
Området som föreslogs planläggas omfattades av strandskydd från Storsjön. Vid tiden för
planläggningen gällde de äldre bestämmelserna om strandskydd då det var länsstyrelserna och
inte kommunerna som hade beslutanderätt om att få upphäva strandskydd i detaljplan.
Kommunen ansökte därför om att länsstyrelsen skulle upphäva strandskyddet så att
bebyggelse skulle kunna få uppföras. Länsstyrelsen beslöt dock att avslå kommunens ansökan
då något särskilt skäl inte ansågs föreligga (27 november 2007). Beslutet om avslag
överklagades av kommunen till regeringen (samhällsbyggnads-nämnden 19 december 2007),
men regeringen avslog överklagandet (5 mars 2009). När strandskyddet inte upphävdes föll
förutsättningarna för detaljplanen och ärendet har blivit liggande utan att avslutas.
Enligt övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) ska tidigare bestämmelser gälla
för ärenden inledda innan nya PBL trädde i kraft i maj år 2011. Det är därför fortfarande
länsstyrelsen som ska upphäva strandskyddet i det specifika ärendet. Eftersom ärendet har
avgjorts av regeringen är det inte möjligt att gå vidare med planen under nuvarande
omständigheter och ärendet bör därför formellt avslutas och uppdraget att upprätta detaljplan
återtas. Enligt 13 kap 2 § PBL får ett kommunalt beslut om att avbryta ett planarbete inte
överklagas.
Har fastighetsägaren intresse att planlägga området måste nuvarande ärende avslutas och ett
nytt påbörjas för att återigen kunna pröva strandskyddet med nuvarande lagstiftning. Det kan
också vara möjligt att söka förhandsbesked för ett antal tomter utan att planläggning behöver
bli aktuellt.
En ny förutsättning för att pröva strandskyddet är om det aktuella området kommer att ingå i
kommunens tematiska tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS-plan). Arbetet pågår med att ta fram en sådan plan. I det förslag till LIS-plan som
var föremål för samråd under 2015 är området med som ett sådant ”LIS-område”.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0604/06
§ 36 forts.

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Uddaskogen 1:1 vid
Storsjön
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 januari 2016, § 7
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 december 2016
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 22 mars 2006, § 43

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0002/16
§ 37

Plan för hantering av extraordinära händelser
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den reviderade planen för hantering av extraordinära händelser fastställs.

Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner och landsting analysera vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
kan påverka den egna verksamheten. Risk- och sårbarhetsanalys är antagen och med
beaktande av analysen är denna reviderade plan för hantering av de extraordinära händelserna
för mandatperioden 2015-2018 framtagen och klar för fastställande och beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 januari 2016, § 3
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 januari 2016
Utkast; Plan för hantering av extraordinära händelser 4 januari 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0605/09
§ 38

Delegering av beslut gällande ackord
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att besluta om ackordsuppgörelse
angående regresskrav mot Samkraft AB.

Sammanfattning
Ljusdals kommun gick år 2010 i borgen för Samkraft AB:s upplåning gällande
investeringar i vindkraft. Upplåningen var på totalt 64 miljoner kronor vara
Ljusdals kommun borgade för 8,1 miljoner kronor. I juni 2015 förföll lånet till
betalning. Fallande elpriser gjorde att Samkraft AB inte kunde betala låneskulden
varför kommunerna i egenskap av borgensmän löste lånet. I och med att
kommunerna löste lånet uppstod ett regresskrav mot Samkraft AB. För Ljusdals
kommuns del 8,1 miljoner kronor.
För att lösa den ekonomiska situation som Samkraft AB befinner sig i har
styrelsen fått i uppdrag att försälja tillgångarna i bolaget. Främst består detta av 10
vindkraftverk. Vid en försäljning understigande den totala låneskulden (182
miljoner kronor) i bolaget kan det bli aktuellt för kommunerna att godkänna en
ackordsuppgörelse där kommunerna inte återfår hela utan del av sina regresskrav.
Styrelsen har tidigare i år, utifrån lagstiftningen, genomfört en
kontrollbalansräkning där bolagets obestånd tydliggörs. Bolaget har till i april
2016 på sig att återställa det egna kapitalet i bolaget. Lyckas inte bolaget sälja
tillgångarna, betala sina skulder och återställa det egna kapitalet kan det bli
aktuellt med likvidation alternativt konkurs.
Utifrån tidsaspekten och att samtliga kommuner måste godkänna
ackordsuppgörelsen måste beslut kunna fattas med kort varsel i respektive
kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 7
Kommunledningskontorets skrivelse 4 januari 2016
Yrkanden
Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0605/09
§ 38 forts.

Delegering av beslut gällande ackord
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0061/15
§ 39

Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från
2016, efter remiss
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa samordnad kommunal service i Ramsjö från
och med den 1 april 2016.

2.

Den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter och resurser i
förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska under en försöksperiod som sträcker sig till 31
december 2017 bedrivas som intraprenad.

3.

Vid uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet finansieras verksamhetens
projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser, beräknat till 750 000 kronor under
2016, ur kommunstyrelsens särskilda utvecklingsresurs.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret fick i februari i uppdrag att initiera en förstudie för att undersöka
möjligheterna till en samordnad kommunal service i Ramsjö. Studien bygger vidare på det
avslutade Vinnova-projekt som bedrivits i Ramsjö kopplat till omsorgsförvaltningen, men
involverar nu hela den kommunala servicen.
Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling.
Efter att en projektledare rekryterats till förstudien och en styrgrupp inrättats har arbetet i
Ramsjö kunnat inledas. Betydelsen av nära förankring och utbyte med de boende är en
avgörande framgångsfaktor, vilket innebär att täta och mångtaliga kontakter knutits.
Den kommunala personalen i såväl förvaltningar som bolag har involverats och engagerats för
att framöver vara förberedda på en ny organisation och nya arbetssätt.
Undersökningar som gjorts tyder på att såväl medborgare som personal är positivt inställda
till det tänkta förnyade sättet att bedriva kommunal service.
Kommunal personal i Ramsjö har i särskild skrivelse under november 2015 framfört åsikten
att man vill att förändringarna genomförs.
Remissvar har inkommit från Ljusdalshem AB, samhällsutvecklingsförvaltningen och
omsorgsnämnden. Bolag och nämnd ställer sig positiva. Förvaltningen tar inte ställning till
förslaget utan framför tre frågor vilka beaktats i detta reviderade underlag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0061/15
§ 39 forts.

Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från
2016, efter remiss
Flera MBL-informationer har hållits under 2015, varav den senaste 15 december 2015.
Konsekvensanalys beaktande arbetsmiljölagstiftning har upprättats i samarbete med
skyddsombud. MBL-förhandling hålls den 12 januari 2016.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 5
Skrivelse från personal i Ramsjö
Remissvar från Omsorgsnämnden, Ljusdalshem och samhällsutvecklingsförvaltningen.
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 143
Rapport, Förstudie, Ramsjöprojektet, Barbro Keijzer, 20 augusti 2015
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 216
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 116
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 23
Omsorgsnämndens protokoll 10 december 2014, § 206
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 223
Riktlinjer för intraprenad
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag..
Markus Evensson (S): Ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa samordnad kommunal
service i Ramsjö från och med den 1 april 2016. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter
och resurser i förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska under en försöksperiod
som sträcker sig till 31 december 2017 bedrivas som intraprenad. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande

22

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0061/15
§ 39 forts.

Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från
2016, efter remiss
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag om att vid uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet
finansieras verksamhetens projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser,
beräknat till 750 000 kronor under 2016, ur kommunstyrelsens särskilda
utvecklingsresurs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservationer
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S) och Irene Jonsson
(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0467/15
§ 40

Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande betänkandet Mål
och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,
SOU 2015:86
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Remissyttrandet godkänns.

Sammanfattning
I remissyttrandet till Regeringskansliet gällande betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86, även kallad
jämställdhetsutredningen, förs ett resonemang kring utredningen och dess förslag.
Kommunledningskontoret har gjort förslag på yttrande där Ljusdals kommun ställer
sig positiv till utredningens förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 9
Kommunledningskontorets skrivelse 4 januari 2016
Förslag till yttrande 4 januari 2016
Sammanfattning av betänkandet 4 januari 2016
Remiss från Socialdepartementet 3 november 2015
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Meningen ”Myndigheten bör enbart ansvara för
jämställdhet, inga andra diskrimineringsgrunder.” ska strykas.
Örjan Fridner (S) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för kännedom, Regeringskansliet (efter revidering)
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0239/15
§ 41

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och
familjeomsorgen för kvartal tre 2015.
Ej verkställda beslut redovisas en gång i kvartalet till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Denna rapportering till IVO avser kvartal tre; första juli till 30 september 2015. Av
kvartalsrapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO). Första beslutet gäller
bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen har inte kunnat
verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på kontaktfamilj har
funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår
fortfarande.
Andra beslutet härrör från den 16 juni 2015 och problemet är detsamma, förslag har funnits
men uppdraget har inte passat kontaktpersonens tider. Rekryteringen fortsätter.
Individrapport skickas till IVO.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 11
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 181
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 november 2015
Rapportering ej verkställda beslut 16 november 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0238/15
§ 42

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg tredje kvartalet 2015
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
2.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen
och stöd och omsorg för kvartal tre 2015.
För tredje kvartalet 2015 fanns totalt 26 ”Ej verkställda beslut” att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör verksamhetsområdet
äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). Det innebär att det är 26 personer
som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljat vobo.
Vid rapporteringstillfället (6 november 2015) hade sex ärenden verkställts. Det är 17 personer
som tackat nej till erbjudet boende. Tre av dessa har/ska ta tillbaka sin boendeansökan då
individen blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser.
En av dessa har ansökt och fått vobo i annan kommun.
Någon tackar nej trots att behovet är stort, men att man på grund av nedsatt kognitiv förmåga
inte har insikt. Annars är den största anledningen till att tacka nej att det är fel ort som
erbjudits.
För fyra personer har insatsen korttidsplats beviljats då omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas
med hemtjänstinsatser. Fyra personer har massiva hemtjänstinsatser, 6-7 gånger/dag samt
nattillsyn.
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där har
Ljusdals kommun köpt en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun. Sedan en
månad tillbaka har förutsättningarna ändrats för denna kund som nu befinner sig på en
korttidsplats på hemmaplan och avtalet med annan kommun är avslutat.
Det är tre personer av de 26 som inte fått något erbjudande om boende ännu. Den av dem som
väntat längst har ett gynnade beslut från den 15 juni 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0238/15
§ 42 forts.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg tredje kvartalet 2015
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 10
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 183
Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 oktober 2015
Rapport ej verkställda beslut 9 november 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0312/13
§ 43

Förfrågan om att ingå i partnerskap Atlantbanan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun ska medverka i bildandet av partnerskap för Atlantbanan.

2.

Ljusdals kommun anser att styrgruppen ska utökas så att de kommuner som gör anspråk
på plats kan beredas sådan.

Sammanfattning
Samverkan gällande den så kallade Atlantbanan har skett i olika former sedan början av 1990talet. Samverkande parter har varit kommuner och regioner längs stråket och i vissa delar
även Trafikverket och trafikoperatörer. Arbetet har i många delar varit framgångsrikt, till
exempel i form av snabbtågsanpassning av Norra Stambanan och trafikering med snabbtåg
Östersund-Stockholm samt det samarbete med aktörer i Norge som inneburit att det finns
beslut om att elektrifiera stråket på den norska sidan.
Sedan 2012 bedrivs samverkan i projektform där ursprungligen Norrtåg och under 2015
Region Gävleborg varit projektägare. Projektet avslutades den 31 december 2015 och
styrgruppen för Atlantbaneprojektet har nu via Region Gävleborg frågat berörda kommuner
med flera om man vill ingå i bildandet av ett partnerskap för att driva Atlantbanefrågan
vidare. Svar önskas senast den 31 januari 2016.
Aktuellt läge
Ett antal utmaningar återstår för att fullfölja den vision som gäller för Atlantbanan, att
förbinda två städer, Stockholm och Trondheim, och två hav genom att få till stånd snabb
persontrafik med tåg via Bollnäs och Ljusdal. I dagsläget är osäkerheten stor om hur
nuvarande aktör, SJ AB, kommer att köra tåg i framtiden. Man säger sig behöva öka
intäkterna från trafiken genom att locka fler resenärer och vill göra detta i samverkan med
offentliga och privata aktörer längs stråket.
Behov av samverkan
Hittillsvarande erfarenheter av Atlantbanesamverkan har visat på stora fördelar i att samordna
intressen och aktiviteter. Det är i detta som i de flesta andra sammanhang en styrka i att en
gemensam kanal finns för dialog med de nationella myndigheter och bolag som ofta är part i
sammanhanget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0312/13
§ 43 forts.

Förfrågan om att ingå i partnerskap Atlantbanan
Förslaget
Av förslaget framgår att grunden för samverkan inom partnerskapet bygger på samsyn och
frivillighet, samt att verksamheten huvudsakligen bedrivs inom ramen för parternas ordinarie
organisation. I förslaget till organisation anges att en styrgrupp skall bildas som skall ha det
löpande övergripande ansvaret för verksamheten. Denna styrgrupp skall enligt förslaget bestå
av tre representanter för länsplaneupprättare (regioner/länsstyrelser) och två
kommunrepresentanter.
Ljusdals kommun vill vara tydlig med att man förväntar sig en plats i styrgruppen, och att
denna med fördel kan utökas med flera kommunrepresentanter. Kännedom om lokala
förutsättningar och den starka och drivande roll kommunerna haft i det hittillsvarande
Atlantbanesamarbetet talar tydligt för detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 8
Kommunledningskontorets skrivelse 18 februari 2015
Skrivelse och PM från Atlantbanan 11 december 2015
Yrkanden
Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP) och Örjan Fridner (S): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Atlantbanan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0038/16
§ 44

Anställande av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Monica Hallquist anställs som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
från och med den 15 februari 2016.
Sammanfattning
Enligt delegeringsordning beslutar kommunstyrelsen om tillsättande av
förvaltningschefer medan kommunchefen beslutar om anställningsvillkor.
En rekryteringsprocess har genomförts med MBL-förhandling med mera vilken
har lett fram till att Monica Hallquist förordats för tjänsten som förvaltningschef
för utbildningsförvaltningen.
Anställningen avses gälla från den 15/2.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 26 januari 2016
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Utbildningsnämnden fk
Monica Hallquist

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0038/16
§ 45

Anställande av biträdande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Inga-Lill Öjemark anställs som biträdande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
från och med den 15 februari 2016 till och med den 30 juni 2016.
Sammanfattning
Enligt delegeringsordning beslutar kommunstyrelsen om tillsättande av förvaltningschefer
medan kommunchefen beslutar om anställningsvillkor.
Ett rekryteringsarbete har genomförts med MBL-förhandling med mera vilken har lett fram
till att Inga-Lill Öjemark förordats för tjänsten som biträdande förvaltningschef för
utbildningsförvaltningen.
Anställningen avses gälla från den 15/2 till den 30/6 2016.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 28 januari 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inga-Lill Öjemark
Utbildningsnämnden f k

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0011/16
§ 46

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) av uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott tillika budgetberedning,
samt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott. Fyllnadsval
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yvonne Oscarsson (V) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot i
allmänna utskottet tillika budgetberedningen samt som sitt uppdrag som
ersättare i samhällsutvecklingsutskottet.
2. Sören Görgård (C) väljs till ny ledamot i allmänna utskottet tillika budgetberedningen samt
till ersättare i samhällsutvecklingsutskottet.
3. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ersättare i allmänna utskottet tillika budgetberedningen.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i
allmänna utskottet tillika budgetberedningen samt från sitt uppdrag som ersättare i
samhällsutvecklingsutskottet.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Sören Görgård (C) väljs till ledamot i allmänna utskottet
tillika budgetberedningen samt från sitt uppdrag som ersättare i
samhällsutvecklingsutskottet. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ersättare i allmänna
utskottet tillika budgetberedningen.
Örjan Fridner (S): Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Yvonne Oscarsson, Sören Görgård
Förtroendemannaregister
KSSU, KSAU, Löneenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

§ 47

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Ärendet
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 1-11/2016 från
KLK och nr 305-306/2015 och 1-14/2016 från SUF.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

§ 48

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

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

Regionstyrelsen 15 december 2015
FOU Välfärd- Hjälpmedel- RegNetnämnd 12 november 2015
Ljusdals Energikoncern 11 december 2015
AB Ljusdalshem 16 december 2015
AB Ljusdalshem 25 november 2015
AB Ljusdalshem 4 november 2015

Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 49

Information om regionindelning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om Landstings/Länsindelning:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Utredning pågår med Barbro Holmberg och Kent Johansson, Indelningskommittén
Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda parter, bl a Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), landsting, kommunala samverkansorgan och
kommuner
Ansvarskommittén (Swegfors) ställde i sitt slutbetänkande upp ett antal kriterier för en
framtida regionindelning och vad en ny region ska kunna ansvara för. Dessa kan i
korthet beskrivas omfatta folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer, sammanhållna
arbetsmarknadsregioner samt regional identitet
Vår region har besvarat frågorna
Större regioner anses vara mer kraftfulla
6-8 regioner
Statliga myndigheter olika indelning
Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Dalarna
Uppsala vill vara med Örebro och Värmland vill eventuellt hänga på

Vad gäller formellt för en ny landstingsindelning?
En översiktlig plan för ändringar med ikraftträdande 1 januari 2019.
Kommunchefen presenterar tidplan för arbetet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0134/15
§ 50

Information om Köpingsutvecklingsprocessen (KUP)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar om arbetet med Köpingsutvecklingsprocessen (KUP).
•

KUPen handlar om hur vi kan utveckla Ljusdals centrala delar för de kommande
50-100 åren

•

KUPen avser att skapa en helhetsinriktning för (tidigare) köpingen Ljusdals
utveckling. Processen fokuserar på att sammanfoga Ljusdals centrum, Gamla stan och
Östernäs till upplevelsen av ett samlat centrum. Processen omfattar traditionella delar
som till exempel den fysiska planeringen, men också så kallat mjuka värden.

•

Intressenter är Ljusdal i Centrum, köpmän, fastighetsägare, byggmästare, kulturlivet,
medborgargrupper, ungdomsgrupper, integrationsverksamhet, samhällsutvecklingsförvaltningen, Rådet för funktionshinderfrågor, samhällsutvecklingsutskottet,
kommunstyrelsen, föreningslivet, Pensionärsråd, enskilda aktörer m fl.

•

Styrgrupp är kommunstyrelsens presidium

•

Ledningsgrupp är Claes Rydberg, Rolf Berg och Hanna Gäfvert

•

Samordningsgrupp är ledningsgrupp samt företrädare för de olika projekten och
intressenterna

Grovplanering för 2016 redovisas. Ambitionen är att det i maj månad ska hållas ett
seminarium med redovisning av framtagna förslag.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 51

Utveckling av Östernäs, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•
•
•
•

Kommunens avtal med PEAB gällande Östernäs gällde från 29/8 2011 till och med
31/12 2014. Avtalet förlängdes under 2015. Upphörde vid årsskiftet.
PEAB har inte lyckats infria sin del av avtalet.
PEAB har ombetts slutrapportera, möte ska anordnas.
Förslag från förvaltningen på aktiviteter från dagsläget ska presenteras på allmänna
utskottet 9 februari

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-02-04
Diarienummer

KS 0014/16
§ 52

Information om handelsindex
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om Ljusdals handelsindex.
•
•

Omsättningen inkl moms dagligvaror har ökat från 535 miljoner kronor år 2013 till
626 miljoner kronor 2014. En förändring på +7%
Omsättning inkl moms sällanköpsvaror har minskat från 381 miljoner kronor år 2013
till 363 miljoner kronor år 2014. En förändring på -5%

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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