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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0037/16
§ 57

Aktuella personalfrågor
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalchef Maria Carlgren informerar:
Rekryteringar
•

Ansökningstiden till tjänsten som informationschef har gått ut och tillsammans med
facken har ett urval gjorts. Tre personer har valts ut för intervju, men två av dessa har
tackat nej. Återstår gör vikarierande informationschefen Pär Jonsson.

•

Rekrytering av skoglig förvaltare är klar. Anders Dahlstrand som varit vår skoglige
kontakt på Mellanskog har fått tjänsten och han börjar att jobba den 23 maj.

Övrigt
•

Det första mötet med den centrala skyddskommittén har genomförts. Nu vill facken
fundera över skyddsorganisationen. De vill ha en lokal skyddskommitté, vilket innebär en
extra nivå i skyddskommittéarbetet. Nytt möte kommer att hållas den 23 maj.

•

Med anledning av skrivelsen från facken, med synpunkter om att kommunen inte följer
medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen med mera, kommer att ytterligare ett möte att
hållas med fackföreningarna.

•

Kallelse kommer att gå ut till en chefseftermiddag den 8 juni för kommunens chefer.
Eftermiddagens tema kommer att vara ledarskap.

•

Maria Carlgren har hållit två utbildningstillfällen för cheferna i regelverket för
anställnings upphörande.

•

Utbildning har också genomförts gällande ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om
organisatorisk och social arbetsmiljö.

Forts s 5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0037/16
§ 57 forts

Aktuella personalfrågor
•

Arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsärenden har inte fungerat hos Priserva
Den delen har lyfts ut ur avtalet med Priserva för att upphandlas separat. Upphandling är
genomförd, men när anbudstiden gick ut hade inga anbud inkommit. Personalenheten
kommer att fortsätta genom att kontakta företagshälsovårdsföretag i trakten för att
försöka hitta någon lämplig sammarbetspartner.

•

Vid nästa sammanträde kommer sjukskrivningsstatistik att redovisas samt förslag på
åtgärder.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0109/16
§ 58

Rekryteringsrutin - förvaltningschef
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Rekryteringsrutin och allmän kravprofil gällande förvaltningschef godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå dels en rutin för rekrytering av förvaltningschef
dels en allmän kravprofil för förvaltningschef.
Inom förvaltningen pågår ett arbete att ändra delegeringsordningen innebärande bland annat
att visstidsanställd förvaltningschef tillsätts av kommunchef och biträdande förvaltningschef
alternativt ställföreträdande förvaltningschef tillsätts av förvaltningschef.
Rutinen innehåller samtliga de steg som bedöms nödvändiga vid rekrytering av
förvaltningschef. Utöver den beräknade tidsåtgången är det rimligt att anta att ytterligare cirka
tre månader kan beräknas för att invänta tillträde. Rutinen gäller vid alla rekryteringar av
förvaltningschef inklusive tillförordnad med flera.
Den allmänna kravprofilen innehåller de allmänna krav som bedöms nödvändiga att ställa på
en förvaltningschef i en rekrytering oavsett till vilken förvaltning rekrytering sker.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 4 maj 2016
Rutin för rekrytering av förvaltningschef
Personalbehovsanmälan
Yrkanden
Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att personalutskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0079/16
§ 59

Anställande av chef för samhällsutvecklingsförvaltningen
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Lasse Norin anställs som förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen från den
3 juni 2016.

Sammanfattning
Rekryteringsprocess har genomförts där kommunstyrelsen, personalrepresentanter samt
representanter för de fackliga organisationerna deltagit.
Efter insamlande av synpunkter kan konstateras att kulturchefen Lasse Norin förordas av en
övervägande del av de deltagande i rekryteringsprocessen.
Förhandling har hållits med de fackliga organisationerna.
Anställningen beräknas kunna verkställas senast från den 3 juni 2016. Anställningsvillkor
fastställs av kommunchefen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 4 maj 2016
Yrkanden
Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att personalutskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0013/16
§ 60

Sponsringspolicy för Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till sponsringspolicy för Ljusdals kommun antas.

2.

Sponsringspolicyn, med två delar, ersätter den sponsorpolicy som kommunfullmäktige
antog den 25 maj 2009.

Sammanfattning
Den sponsorpolicy som kommunfullmäktige antog 2009 behöver revideras eftersom den
bland annat innehåller vissa fel. Den nya policyn bygger mycket på den tidigare men har
moderniserats och förtydligats när det gäller till exempel affärsmässiga kriterier för sponsring
och förväntad exponering.
Den nya sponsringspolicyn innehåller till skillnad från den tidigare två delar där den andra
delen anger vad som gäller om det förslås att verksamheteter inom kommunen blir sponsrade.
Kommunstyrelsens allmänna utskott skickade den 9 februari 2016 förslaget till sponsringspolicy på remiss till rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF), jämställdhetsberedningen och de
politiska partierna. De två förstnämnda remissinstanserna har svarat och från partierna har
remissvar inkommit från Moderaterna.
Beslutsunderlag
Sammanställning av remissvar och förslag till beslut gällande sponsringspolicy för Ljusdals
kommun 2 maj 2016
Sponsringspolicy 2 maj 2016
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0239/16
§ 61

Årlig aktivitet för nyinflyttade till kommunen
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

En årlig inflyttaraktivitet införs från och med 2016 för att uppmärksamma och hälsa de
nyinflyttade välkomna till Ljusdals kommun.

2.

Medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv under 2016-2017 för att därefter
inarbetas i budgeten. Maximal kostnad för inflyttaraktiviteten uppskattas till cirka
150 000 kronor per år.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret fick av kommunstyrelsen den 8 maj 2014, § 122 i uppdrag att
utreda hur nya kommunmedlemmar ska hälsas välkomna.
Ljusdals kommun anordnar i dagsläget ingen aktivitet för nyinflyttade. Inom ramen för två
tidsbegränsade projekt ”Välkommen till Ljusdal”, som finansierades av fondmedel,
anordnades längre tillbaka i tiden en mängd aktiviteter. Bland annat arrangerades 2001-2002
en dag på Järvzoo för kommunens nyinflyttade, något som var mycket uppskattat av
deltagarna. Informationsenheten äskade för några år sedan pengar i syfte att återinföra och
finansiera en årlig inflyttaraktivitet, men fick då inte gehör för detta.
I dagsläget hälsas de nyinflyttade välkomna genom ett utskick från kommunens
inflyttarservice på informationsenheten. Utskicket innehåller ett välkomstbrev från
kommunstyrelsens ordförande, information om vilken hjälp man kan få av inflyttarservice,
föreningsinformation från LBK och LIF, samt fribiljetter för ett simhallsbesök, en
bandymatch och en fotbollsmatch.
Inflyttaraktiviteter anordnas i dag regelbundet i många delar av landet. Nordanstigs kommun
har, för att nämna ett exempel, sedan 15 år tillbaka varje år en inflyttningsfest för nya
kommuninvånare med information, underhållning, förtäring och gåvor. Sandvikens kommun
anordnar till och med två gånger per år informationsträffar med bussrundtur för de
nyinflyttade.
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag föreslås att Ljusdals kommun kompletterar utskicket till
de nyinflyttade genom att på årlig basis återuppta en aktivitet för de personer som nyligen
flyttat hit. Syftet är att på ett mer påtagligt och personligt sätt uppmärksamma och hälsa dem
välkomna, främja känslan av tillhörighet, skapa gemenskap och möjlighet att knyta kontakter
både med andra nyinflyttade och med olika representanter för kommunen.
Forts s 10
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0239/16
§ 61 forts

Årlig aktivitet för nyinflyttade till kommunen
Eftersom antalet nyanlända som bosätter sig här har ökat under senare år, skapar en aktivitet
som inkluderar alla nyinflyttade även en värdefull mötesplats för ökad integration.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 2 maj 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0237/16
§ 62

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Stenegård ska ingå i projektet ”Explore the Contrasts of Hälsingland: A Genuine
Scandinavian Xperience” och medfinansiera projektet genom arbetstid med totalt
2 175 000 kronor under fyra år.

Sammanfattning
Ärendet berör en ansökan till Tillväxtverket inom utlysningen ”Hållbar produktutveckling
med fokus på natur- och kulturbaserad turism”. Tillväxtverkets utlysning stängde den 18 april,
ansökan är inskickad med hänvisning till att politiskt beslut kommer att fattas i efterhand. Det
är ett vanligt förfaringssätt vid den här typen av snabba utlysningar med kort
ansökningsperiod. Kommunstyrelsen informerades om ärendet den 21 april 2016.
Att undersöka förutsättningarna för att skapa ett samverkansprojekt i Järvsö i samband med
utlysningen ”Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism” var ett
villkor för att Destination Järvsös projekt ”Hållbar destinationsutveckling Etapp 2” skulle
bevilja finansiering av visionsdokumentet GÅRDSGÖRA. Vision och projekt arbetades fram
parallellt. Ansökan avser att inom ramarna för det avgränsade projektet: ”Explore the
Contrasts of Hälsingland: A Genuine Scandinavian Xperience” skapa en tematiskt uppbyggd
huvudattraktion i Hälsingland med en rad valbara aktiviteter för ”den globala resenären”
enligt Visit Swedens definition. Syftet med projektet är att skapa en internationell produkt
som håller sig inom den röda tråden från världsarvet hälsingegårdar, bondelivet förr och nu,
hållbarhet, skapande och trädgård till turismen kring natur och vilda djur. Utgångspunkten,
och de idémässiga kopplingarna och samverkan har möjliggjorts av det nya
visionsdokumentet GÅRDSGÖRA som presenterades för kommunstyrelsen 21 april 2016.
Genomförs projketet enligt plan kommer det möjliggöra ett stort utvecklingssteg för
Stenegård i enlighet med vision, utvecklingsplan och projektbeskrivning.
Ansökt belopp:
3 182 894 kronor
Total projektbudget: 6 367 094 kronor
Ljusdals kommun medfinansiering: 2 175 000 kronor vilket är delar av tjänster inom
Stenegårds budget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 28 april 2016
Forts s 12
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0237/16
§ 62 forts

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C), Markus Evensson (S): bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0149/16
§ 63

Underlag för rambeslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall i
Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall införs där ytterligare minst ett renhållningsabonnemang erbjuds per fastighet och där miljöstyrande taxa uppmuntrar till
källsortering.

2.

Nytt valbart system införs; separat matavfallskärl vid fastighet.

3.

Nytt valbart system införs; gemensam miljöstation.

Sammanfattning
I den kommunala avfallsplanen som fastställdes av kommunfullmäktige under 2015 finns ett
mål till år 2020 om att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras och att energiutvinning
ska vara påbörjad. Det finns också strategier gällande källsortering av hushållsavfall, om att
det ska vara enkelt att sortera och lämna avfall samt att de mest frekventa slagen av avfall ska
identifieras och insamlingen av dessa ska öka.
Resultatet av en plockanalys bland villor i Ljusdals kommun från 2015 visade att 30 procent
av hushållens brännbara avfall bestod av matavfall och 47 procent av tidningar och
förpackningar, vilket tyder på att det finns stora möjligheter att öka insamlad mängd
återvinningsbart material.
Ett annat mål i den kommunala avfallsplanen är att allt förpacknings- och tidningsmaterial på
sikt ska utsorteras och gå till återvinning. Men till år 2020 ska mängden understiga 70
kg/person/år bland hushållssoporna, vilket från år 2015 innebär en minskning med 12
kg/person/år i ett villahushåll. Det finns också ett mål om att totala mängden kärlavfall ska
minska till mindre än 210 kg/person. Med anledning av dessa mål och befintlig status är det
angeläget att införa system som gör att insamling av flera sorters återvinningsbara material
ökar samt att mängden avfall som skickas till förbränning minskar.
Insamlingssystemet för hushållsavfall som föreslås för Ljusdals kommun är baserat på ett
valfritt system där det finns en miljöstyrande taxa som uppmuntrar till ökad källsortering.
Nuvarande system med hämtning av brännbart hushållsavfall från kärl i nära anslutning till
fastighet kvarstår som alternativ till de nya systemen där matavfall sorteras ut separat.

Forts s 14
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0149/16
§ 63 forts

Underlag för rambeslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall i
Ljusdals kommun
Anledning till att nuvarande system även fortsättningsvis erbjuds är att hämtning måste kunna
utföras i nära anslutning till fastighet om fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättsinnehavaren så kräver, enligt miljöbalken 15 kap. 17 §. Att behålla nuvarande
system ger också större flexibilitet för invånarna att ansluta sig till ett abonnemang som passar
efter behov och önskan.
Beslutsunderlag
Förtydligande 4 april 2016
Förslag till beslut 16 mars 2016
Yrkanden
Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP): bifall till Ljusdal Renhållnings förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

§ 64

Information om Ljusdals kommun förhållande till Inköp Gävleborg
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Inköpschef Kerstin Hiviebäck informerar:
Ljusdals kommuns förhållande till Inköp Gävleborg är gott även om det finns saker som kan
förbättras.
Kerstin Hiviebäck har månatliga möten med Inköp Gävleborgs VD Johan Almesjö där
avstämningar görs.
Inköp Gävleborgs struktur kan bli bättre. Förbundsordningen är under omarbetande. Som det
är nu är det svårt att veta vad som ingår, till exempel avtalsskrivning.
Gävle kommun undersöker just nu om de ska fortsätta att vara med i Inköp Gävleborg och
därför avvaktas förbundsordningen.
Vid upphandling tillkommer extrakostnader som gör att det är svårt att ha en överblick över
processen.
De inköpsansvariga i kommunerna har ett samarbete, men det är ett stort glapp mellan
kommunerna och vad man kan göra gemensamt.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0033/16
§ 65

Prognos för kommunledningskontoret per april 2016
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunledningskontorets helårsprognos per april 2016 godkänns.

Sammanfattning
Helårsprognosen för kommunledningskontoret per april visar på ett samlat överskott på
1 270 000 kronor där de största avvikelserna finns hos enheterna Ekonomi, IT, Personal samt
Utredning.
Ekonomienheten har en vakant tjänst under del av året, vilket kommer att generera ett
överskott.
IT-enhetens investeringar har blivit förskjutna framåt i tiden, vilket innebär att kapitalkostnaderna inte kommer att bli så höga som beräknats i budget. Detta innebär då att enheten
beräknas få ett överskott för året.
Personalenheten har en vakant tjänst som kommer att tillsättas under hösten, vilket för året
kommer att medföra ett överskott.
Hos utredningsenheten är en tjänst vakant under delar av året samt en deltidsföräldraledighet
vilket kommer att innebära ett överskott för enheten.
Helårsprognosen för kommunledningskontorets investeringar är ett överskott på 1 900 000
kronor på grund av att vissa investeringar blir färdigställda senare än beräknat.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 4 april 2016
Prognos 2016 per april drift
Prognos 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0378/13
§ 66

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

Arbetsordningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 179 att återremittera förslaget till
arbetsordning i syfte att göra en översyn gällande § 41 Allmänhetens frågestund och § 25
Talarordning och ordningen vid sammanträdena.
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har gjort översynen.
I förslaget till ny arbetsordning har den ursprungliga skrivningen återinförts i § 41
Allmänhetens frågestund, det vill säga att skriftliga frågor får ställas på samtliga ärenden som
faller under kommunfullmäktiges ansvarsområde.
Vad gäller § 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena så ändras skrivningen
Inläggen får hållas under högst fem minuter till Inläggen bör hållas under högst fem minuter.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 28 april 2016
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 28 april 2016

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

§ 67

Information om Köpingsutvecklingsprocessen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Utvecklingschef Rolf Berg och arkitekten Hanna Gäfvert informerar om
Köpingsutvecklingsprocessen.
Köpingsutvecklingsprocessen fokuserar på att stärka de olika identiteter som finns inom
nuvarande centrum, Gamla stan respektive Östernäs, och att sammanfoga dessa delar till
upplevelsen av ett samlat centrum. Processen omfattar traditionella delar som till exempel den
fysiska planeringen, men också aktiviteter, verksamheter, trygghet, jämställdhet med mera.
Styrgrupp för processen är kommunstyrelsens presidium. Ledningsgruppen besår av
kommunchef Claes Rydberg samt Rolf Berg och Hanna Gäfvert.
Till processen har olika intressegrupper knutits, till exempel köpmän, fastighetsägare,
representanter för kulturlivet, ungdomsgrupper, byggmästare, arkitekter, samhällsbyggare,
integrationsverksamhet, olika delar inom den kommunala förvaltningen, föreningslivet,
byggmästare, intresserad allmänhet med flera.
Det finns också en samordningsgrupp med representanter ur intressegrupperna och där har
avstämningar skett och beslut fattats om fortsatt arbete.
Diverse föreläsningar har genomförts.
En delrapport har nu sammanställts och den ska i sin tur bli ett arkitektuppdrag för att
visualisera framkomna förslag.
En analys ska också genomföras av effekten till följd av ny förbifart via Kyrksjönäsvägen.
Resultaten av köpingsutvecklingsprocessen ska ingå som underlag för fördjupad översiktsplan
och stadsmiljöprogram.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0220/16
§ 68

Yttrande över remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg
2030
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer och föreslagna
kompletteringar.

Sammanfattning
Region Gävleborg har upprättat ett förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2016 2030. Programmets syfte är att beskriva Region Gävleborgs politiska viljeinriktningar,
ambitioner och mål med kollektivtrafiken ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 30 juni 2016.
Ljusdals kommun lämnar följande synpunkter på förslaget.
Generella synpunkter
Ljusdals kommun instämmer i programmets generella beskrivning av kollektivtrafikens roll i
samhället och den centrala betydelse denna har som förutsättning för utveckling och tillväxt.
Avsnitt 4, politiska viljeinriktningar
De effektmål som anges är inte kvantifierbara enligt det material som framgår av
remisshandlingen. Dessa är närmast att betrakta som inriktningsmål. Mot bakgrund bland
annat av den tekniska utveckling som sker gällande fordon och drivmedel har vi förståelse för
detta förfaringssätt. Av dokumentet framgår att målindikatorer skall användas för uppföljning
av effektmålen, men dessa ingår inte i remisshandlingen. Ljusdals kommun förutsätter att
dialog med kommunerna kommer att ske angående dessa indikatorer.
Vi anser att den särskilda prioritering av kapacitetsåtgärder i tågtrafiken som påtalas är
befogad. Samtidigt konstaterar vi att detta är en åtgärd som har särskild betydelse i starka
stråk. Boende i länets glesare områden är i väsentlig grad mer beroende av andra trafikslag än
tåg.
Avsnitt 5.2, regional busstrafik
Under detta avsnitt påpekas vikten av att bussen skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
bilen i starka stråk även i restidshänseende. Vi instämmer helt i detta. Framförallt är detta
aktuellt för linje 53 mellan Ljusdal och Hudiksvall.
Forts s 20
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0220/16
§ 68 forts

Yttrande över remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg
2030
Förutsättningarna för att få till stånd snabba turer framförallt i dimensionerande tid förbättras
rimligtvis vid införandet av halvtimmestrafik längs den aktuella sträckan.
Avsnitt 5.3, tåg
Tåget är av största betydelse för persontransporter inom länet i relationen Ljusdal-Gävle med
mellanliggande orter samt vidare mot Mälardalen. Det finns ett stort behov av utökning med
fler turer men även av en rejäl restidsförkortning. Vi förutsätter att regionen i närtid kommer
att prioritera denna fråga.
Tåget är även viktigt som färdmedel norrut mot framförallt Östersundsområdet och i ett
längre tidsperspektiv även mot Trondheim då bättre infrastrukturella förutsättningar skapats
på den norska sidan.
Ljusdals kommun ser med stor oro på de besked som lämnats från SJ AB om att man planerar
att flytta de två fjärrtåg som nu trafikerar Norra Stambanan till att gå via Ostkustbanan.
Direkttåg till Arlanda/Stockholm är en i många avseenden avgörande konkurrensförutsättning
för näringslivet i vår kommun, och även av stor betydelse för andra delar av samhället.
Region Gävleborg måste tillsammans med berörda kommuner ha som målsättning att verka
för att fjärrtrafiken bibehålls och även utvecklas. I detta sammanhang är regionens uttalade
ambition angående samarbete med kommersiella aktörer ett viktigt besked.
Om den förändring SJ AB aviserat genomförs kommer länets inland att helt sakna
kollektivtrafik över länsgräns norr om Ljusdals kommun. Vi förutsätter att Region Gävleborg
uppmärksammar denna fråga och att den finns med i den planering som sker gällande
utveckling av kollektivtrafiken.
Vi vill även framhålla nödvändigheten i att ett fortsatt kraftfullt och samlat arbete sker för att
hantera den s k servicefönsterfrågan på ett sådant sätt att den ger minsta möjliga negativa
inverkan på förutsättningarna för att bedriva och utveckla persontrafik med tåg.
Avsnitt 6, steg på vägen mot 2030
Under det avsnitt som anger åtgärder som bör vara genomförda år 2020 saknar vi snabbussar
Ljusdal – Hudiksvall som är viktiga i ambitionen att förbättra möjligheten till arbets- och
studiependling och att integrera arbetsmarknadsregionerna i länets norra delar. Detta bör även
framgå av bilagan förslag till Trafikplan 2017 under rubriken ”Förslag till trafikutveckling i
närtid efter 2017”.

Forts s 21
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0220/16
§ 68 forts

Yttrande över remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg
2030
Regionfrågan
Nuvarande och den föreslagna framtida regionindelningen placerar Ljusdals kommun i
utkanten av den region kommunen tillhör. Detta ställer särskilda krav på goda möjligheter att
färdas inom den egna regionen men även resmöjligheter till omgivande regioner. Vi
konstaterar att förslaget till trafikförsörjningsprogram i stort sett helt saknar beskrivning av
målsättningar och möjligheter att från de nordvästra delarna av vårt län resa till angränsande
regioner.
Terminaler och hållplatser
Frågan om ansvar för terminaler och hållplatser är i många fall oklar. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och kommunerna är de parter som gemensamt bör ta
fram riktlinjer och avtal för hur detta formaliseras.
Övriga synpunkter
I bilagan linje- och utbudsanalys anges för lokalturen i Ljusdal, linje 90, nivå 6 vilket beskrivs
som flextrafik. Ljusdals kommun ställer sig delvis frågande till denna bedömning. Linjens
nuvarande sträckning och turutbud innebär att den inte kan ses som ändamålsenlig.
Som tidigare aktualiserats vid kontakter mellan kommunen och Region Gävleborg anser vi att
det sedan linje 53 getts ny sträckning i centrala Ljusdal finns förutsättningar att utveckla linje
90. Med ny sträckning och utökat utbud skulle en lokaltur fylla ett viktigt syfte i arbetet med
att stärka kollektivtrafikens roll och utveckla orten. Detta skulle bland annat innefatta
trafikering vid Älvvallenområdet och Östernäs.
Vi konstaterar som vid tidigare tillfällen att SCB:s tätortsbegrepp används som grund vid
beskrivning av trafikutbud som förbinder olika ortstyper. Enligt denna avgränsning
exkluderas Ramsjö, som är en ort med cirka 250 invånare och alltså med marginal fyller
kravet på invånarantal. Vi förväntar oss att Ramsjö liksom tidigare jämställs med statistiska
tätorter i detta sammanhang och ges samma status som dessa vid bedömning av starka stråk
med mera.
Slutsats
Med ovanstående kommentarer och föreslagna kompletteringar tillstyrker Ljusdals kommun
förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss avseende förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborg
2016-2030, 2 maj 2016
Remiss Trafikförsörjningsprogram 15 april 2016
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0069/16
§ 69

Medborgarförslag gällande lokalturen i Ljusdal samt att utöka antalet
turer
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det med kommunens instämmande sänds till
Region Gävleborg med en begäran om överläggning i frågan.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om att dra om den lokala bussturen
i Ljusdal samt att antalet turer utökas.
Medborgaren skriver att med den nya fotbollshallen har antalet besökare ökat till Älvvallen
och framförallt under vinterhalvåret är barn och ungdomar beroende av skjuts eftersom det
inte går några bussar.
Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun undersöker möjligheten för X-Trafik att dels dra
om linjesträckningen så att lokalturen passerar Älvvallen samt att utöka alternativt ändra
avgångstiderna så att bussarna passerar Älvvallen kvällstid och helger.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 44 att delegera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för
yttrande.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget tillstyrks såtillvida att det med
kommunens instämmande sänds till Region Gävleborg.
I yttrandet står:
”Nuvarande sträckning och tidtabell bygger på att utnyttja fordon som inte har andra uppdrag
den tid på dagen lokalturen körs. Detta innebär att ingen extra kostnad för fordon belastar
turen. Om trafik ska köras i så kallad dimensionerande tid, vilket innebär morgnar och
eftermiddag/kväll då flest resor sker inom kollektivtrafiken, tillkommer kostnad för ytterligare
fordon.

Forts s 23
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0069/16
§ 69 forts

Medborgarförslag gällande lokalturen i Ljusdal samt att utöka antalet
turer
Sedan landstinget/Region Gävleborg övertog det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet
har förändringar skett av trafikutbud och linjesträckning. Linje 53 Hudiksvall-Ljusdal har fått
en ny sträckning och fungerar i praktiken även som en lokaltur inom centrala Ljusdal. För
denna linje planeras även en i princip fördubbling av turtätheten så en buss kommer att gå
varje halvtimme.
Mot denna bakgrund har kommunen fört en diskussion med X-Trafik om att göra en
förändring av lokalturen så denna ges en sträckning som motsvarar de förändringar som skett
i centrala Ljusdal och fungerar som ett komplement till linje 53. Detta skulle bland annat
omfatta Älvvallenområdet och Östernäs. Medborgarförslaget stämmer väl in i detta
resonemang.
En fråga som rimligtvis måste lösas för att få till stånd denna nya sträckning är att säkra
hållplatser anläggs vid Älvvallen”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med den nya fotbollshallen har
antalet besökare ökat till Älvvallen och framförallt under vinterhalvåret är barn och ungdomar
beroende av skjuts eftersom det inte går några bussar. Han föreslår att medborgarförslaget
bifalles såtillvida att det med kommunens instämmande sänds till Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2 maj 2016
Kommunledningskontorets yttrande 8 april 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016, § 44
Medborgarförslag 3 februari 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det med kommunens instämmande
sänds till Region Gävleborg med en begäran om överläggningar i frågan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0209/16
§ 70

Förslag från Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor om att ändra ringlinjens sträckning inom Ljusdals
tätort så att den får en hållplats vid kyrkan
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Skrivelsen sänds tillsammans med medborgarförslaget om lokalturen till Region
Gävleborg med en begäran om överläggning i frågan.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor har i en skrivelse föreslagit
att ringlinjens sträckning ändras inom Ljusdals tätort så att den får en hållplats vid kyrkan.
Samtidigt har ett medborgarförslag inkommit som också föreslår en ändring i ringlinjens
dragning så att den passerar Älvvallen och även en utökning i antalet turer så att bussarna
passerar Älvallen kvällstid och helger.
Beslutsunderlag
Skrivelse gällande förslag om att ändra Ringlinjens sträckning 14 april 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Skrivelsen sänds tillsammans med medborgarförslaget om lokalturen till
Region Gävleborg med en begäran om överläggning i frågan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0223/16
§ 71

Årsredovisning 2015, Samordningsförbund Gävleborg, Finsam
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och direktör beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Sammanfattning
Samordningsförbund Gävleborg, Finsam, har för verksamhetsåret 2015 inkommit med
årsberättelse. Revisionsberättelsen anger inga anmärkning utan föreslår att ansvarsfrihet skall
beviljas. Med anledning av att 2015 var ett uppstartsår visar förbundet ett relativt stort
överskott.
Samordningsförbundets uppdrag är att inom Gävleborgs län svara för finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till egen
försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter och sju
ersättare.
Samordningsförbund Gävleborg bildades formellt i december 2014 med stöd av Lagen om
finansiell samordning, 2003: 1210. Medlemmar i förbundet är samtliga kommuner i länet,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. Förbundet är en egen juridisk
person i form av ett kommunalförbund.
Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16-64 år med behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Prioriterade grupper för perioden 2015-2018 är unga utanför studier
eller arbete, personer med psykisk ohälsa och nyanlända.
Under 2015 har förbundet byggts upp när det gäller praktiska frågor som lokal, ekonomi- och
lönehantering, hemsida, beslut om inriktning och mål, rutiner för ansökan om
samverkansmedel, hur uppföljning och utvärdering ska ske samt hur förbundet ska
organiseras.
Förbundsstyrelsen slog tidigt fast att det är viktigt att bygga upp förbundet från grunden och
inte ha för bråttom. Samordningsförbund Gävleborg ska medverka till att stärka möjligheterna
till egen försörjning för individer bland annat genom att bygga en hållbar struktur för
samverkan både lokalt och regionalt. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den samverkan
som redan finns och fungerar och att nyttja befintliga strukturer.
Forts s 26
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0223/16
§ 71 forts

Årsredovisning 2015, Samordningsförbund Gävleborg, Finsam
Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett
samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka inya banor
för att nå uppsatta mål.
Kommunchefen föreslår att förbundets styrelse respektive verkställande tjänsteman beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 3 maj 2016
Årsredovisning 2015, 25 april 2016
Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund 15 april 2016
Jäv
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0059/16
§ 72

Representant i rådslag och styrgrupp för Partnerskap Fjällvägen
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Sören Görgård utses till representant i Partnerskapet Fjällvägens organ Rådslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 7 april 2016, § 91 beslutat att Ljusdals kommun ska medverka i
bildandet av partnerskap Fjällvägen.
Partnerskap Fjällvägens högsta organ är det årliga Rådslaget, där samtliga medlemmar i
partnerskapet inbjuds att delta, normalt med kommunstyrelsens ordförande och ansvarig
tjänsteman samt representanter från berörda regioner, näringsliv och Trafikverket. Ansvaret för
sekreterarskap i partnerskapet roterar mellan kommunerna. Rådslaget bestämmer årligen vilken
kommun som ska ansvara för sekreterarskapet under nästkommande år. Rådslaget utser också
styrgrupp, och ordförande för den, för kommande år.
Kommunchefen utser ansvarig tjänsteman.
I kommunstyrelsens beslut från den 7 april framgår att en representant skall utses även till
styrgruppen. Med anledning av ovan har förslag om detta ej lämnats.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 6 maj 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Sören Görgård föreslås bli representant i Partnerskapet Fjällvägens organ
Rådslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0205/16
§ 73

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen första kvartalet 2016
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och
familjeomsorgen kvartal ett 2016.
Av kvartalsrapporten framgår att det finns fyra gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum för Individ- och familjeomsorg, IFO.
Första beslutet gäller bistånd med kontaktperson som beviljats den 16 juni 2015. Insatsen har
inte verkställts på grund av att annan insats, i form av en eventuell placering, har blivit aktuell
under tidsperioden. Insatsen avslutades den 19 januari 2016.
Andra, tredje och fjärde beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats den 14 juli
2015. Insatserna har inte verkställts då det har varit svårt att matcha mot det önskemål som
fanns från familjerna. Kontaktfamilj har dock hittats och insatsen kommer att verkställas i
början av april.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 3 maj 2016
Omsorgsnämndens protokoll 13 april 2016, § 47
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 april 2016
Rapportering ej verkställda beslut
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0076/16
§ 74

Medborgarförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelväg från
centrum till bortre ändan av Kläpparakan
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det vidareberordras till väghållaren Trafikverket
samt även till Region Gävleborg. Önskemålet ska även placeras in i gång- och
cykelvägsprioritering som finns längs statliga vägar.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att förlänga den gång- och
cykelväg som idag löper från OKQ8-korsningen till bortre änden av ”Kläpparakan”.
Förslagsställaren vill att man fortsätter på samma sorts utbyggnad som finns idag, och att den
förlängs så långt det anses troligt att människor använder den, till exempel till byn Snäre.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 43 att delegera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att en förlängning av gång- och
cykelväg mellan Ljusdals tätort och Snäre skulle förbättra oskyddade trafikanters säkerhet och
möjliggöra för fler att välja cykeln istället för bilen. Därför bör kommunen ställa sig positiv
till förslaget och i vanlig ordning vidareförmedla detta till väghållaren, det vill säga
Trafikverket. Även Region Gävleborg bör få ta del av förslaget då de beslutar om de regionala
resurserna.
Kommunen bör även placera in detta önskemål på den gång- och cykelvägsprioritering som
finns längs just statliga vägar.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en förlängning av gång- och
cykelvägen mellan Ljusdals tätort och Snäre skulle förbättra oskyddade trafikanters säkerhet
och möjliggöra för fler att välja cykeln istället för bilen. Därför bör medborgarförslaget
bifallas såtillvida att det vidareberordras till väghållaren Trafikverket samt även till Region
Gävleborg. Önskemålet ska även placeras in i gång- och cykelvägsprioritering som finns
längs just statliga vägar.

Forts s 30
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0076/16
§ 74 forts

Medborgarförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelväg från
centrum till bortre ändan av Kläpparakan
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2 maj 2016
Yttrande över medborgarförslag 8 april 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016, § 44
Medborgarförslag 3 februari 2016

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

KS 0244/16
§ 75

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande lex Sarahanmälan för kännedom till kommunstyrelsen
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ett beslut har kommit ifrån IVO, inspektionen för vård och omsorg.
Omsorgsnämnden har anmält sig själva, enligt lex Sarah, till IVO. Anmälan gäller att
nämnden i det rådande läget med många ensamkommande barn inte klarar av att fullt ut
bedriva sin verksamhet med den kvalitet som krävs utifrån gällande regelverk.
IVO avslutar ärendet och skriver att inspektionen är medveten om de krav som nu ställs på
nämnder i landet, i den extraordinära situationen med ett stort antal ensamkommande barn,
innebär påfrestningar. IVO förutsätter att nämnden utifrån sitt ansvar analyserar och bedömer
situationen och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att kommunen
hanterar detta på en kommunövergripande nivå.
IVO får på olika sätt information om situationen rörande de ensamkommande barnen samt de
konsekvenser som detta får i landets kommuner, både gällande målgruppen men även andra
målgrupper inom övriga verksamheter. Detta kommer IVO fortlöpande att rapportera till
regeringen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 3 maj 2016
Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 19 april 2016

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2016-05-10
Diarienummer

§ 76

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Årsredovisning 2015, Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne.
KS 0222/16
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