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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-09-07

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 7 september 2017 kl 08:30-15:10

Beslutande

Ledamöter
Lars Molin (M), Ordförande
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande
Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande
Allan Cederborg (M) tjg ersättare för vakant plats
Kennet Hedman (M)
Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Lars Björkbom (KD)
Örjan Fridner (S)
Kristina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
László Gönczi (MP) tjg ersättare för Kristoffer Hansson (MP) § 148-170
Peter Engdahl (S) tjg ersättare för Kristoffer Hansson (MP) § 171
Johan Wall (SD) tjg ersättare för Michael Michaelsen (SD)
Mikael Olsson (SD) § 148-170
Rolf Paulsson (-) tjg ersättare för Mikael Olsson (SD) § 171
Ersättare
Rolf Paulsson (-) § 148-170
Peter Engdahl (S) § 148-170
Björn Mårtensson (S)

Övriga deltagande

IT-chef Rickard Blank § 152
Samhällsutvecklingschef Lasse Norin § 153-155
Tf Vd Lena Bergsten och styrelseordförande Björn Brink § 171
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Stina Bolin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-09-13

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Lars Molin
Justerare
Stina Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 148-171

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-09-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Datum för anslags uppsättande

2017-09-13

Datum för anslags nedtagande

2017-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 148

Datum

2017-09-07

Dnr 00005/2017

Information från kommunchefen september 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nye ekonomichef Tom Westerberg presenterar sig.
Arkitekt Hanna Gäfvert informerar om kommunhusets nya entré som
återinvigdes nyligen samt om vad som fortfarande återstår att göra.
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
Ekonomi: Skattesats kommer till kommunstyrelsen i oktober. Eventuell
revidering av budget 2018-2020 kommer till kommunstyrelsen i november.
Personal: Chefsuppdrag med förvaltningschefer kommer tecknas inom kort.
Övriga chefer kommer i steg 2. Bemötandepolicyn kommer till
kommunstyrelsen i oktober. Båda ärendena är åtgärder utifrån
kommunkompassen. Utbildning i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) för
alla chefer och skyddsombud har inletts.
Verksamhet: Förstudien gällande verksamhetsstyrningssystem fortgår med
omvärdsspaning och information till samtliga ledningsgrupper. Enligt plan
kommer detta till kommunstyrelsen för beslut under hösten.
Bolagen: Muntlig rapport utifrån ägarsamråd 6/9.
Kommunchefsmöten med regionen: Ett arbete har inletts där kommunerna
önskar ett utökat fokus på regional tillväxt och att kommunerna får vara mer
delaktiga i fördelning av regionala projektmedel.
Kommunen har haft stora IT-problem den senaste tiden.
Kommunchefen informerar efter begäran också om flytten av
Ljusdalsbygdens museum samt Sustainable food 2.0.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 148 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00005/2017

Information från kommunchefen september 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 149

Datum

2017-09-07

Dnr 00237/2017

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2016
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1 Årsredovisningen för stiftelsen Stenegård 2016 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenegård har översänt årsredovisning för 2016. I
förvaltningsberättelsen står:
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande:
”Stiftelsens ändamål ska vara att:
Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och
hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård.
Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1.
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga
företagsekonomiska principer.”
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och
verksamheten i stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs
verksamheten av Stenegården i Järvsö AB.
Årets resultat är 0 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på 2 177 049 kronor. I ny räkning balanseras -2 177 049 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 66
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2017
Årsredovisning Stiftelsen Stenegård 26 april 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 149 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00237/2017

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 150

Datum

2017-09-07

Dnr 00318/2016

Avveckling av Stiftelsen Stenegård
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Stiftelsen Stenegård avvecklas.
2. Befintlig fordran om 2 177 049 kronor på stiftelsen Stenegård avskrivs för
att genomföra avvecklingen av stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenegård bedriver sedan 2009 ingen verksamhet. Avveckling av
en stiftelse är möjlig när samtliga tillgångar och skulder är noll. 2015 var
sista året då en verifikation bokfördes och det som återstår är stiftelsens
skuld till kommunen på 2 177 049 kronor. Om kommunen skriver av denna
skuld kvarstår inga tillgångar eller skulder och stiftelsen kan avvecklas. Vid
avskrivning av fordran uppstår en kostnad för kommunen med motsvarande
summa. Denna kostnad har tagits i tidigare bokslut då fordran bokförts som
osäker.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 77
Kommunchefens skrivelse 29 juni 2017
Årsredovisning Stiftelsen Stenegård
Yrkanden
László Gönczi (MP) och Markus Evensson (S):
1. Stiftelsen Stenegård avvecklas.
2. Befintlig fordran om 2 177 049 kronor på stiftelsen Stenegård avskrivs för
att genomföra avvecklingen av stiftelsen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 150 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00318/2016

Avveckling av Stiftelsen Stenegård
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller László Gönczis yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 151

Datum

2017-09-07

Dnr 00253/2017

Årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet
Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för att stärka
miljöarbetet vad gäller upphandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning 2016 för överlämnas för
vidare beredning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 67
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2017
Årsredovisning Inköp Gävleborg 4 maj 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för
att stärka miljöarbetet vad gäller upphandlingar.
Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners
yrkande om att bifalla allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 151 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00253/2017

Årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK Balanslista

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 152

Datum

2017-09-07

Dnr 00255/2017

Information om IT-säkerhet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
IT-chef Rickard Blank informerar om kommunens IT-säkerhet.
Under sommaren kom uppgifter i riksmedia att sekretessbelagda uppgifter
kan ha läckt i samband med att Transportstyrelsen lät utländska företag ta
över myndighetens IT-drift.
Ljusdals kommun har inte information som rör rikets säkerhet vilket
särskiljer problembilden.
Vi har dock molnlösningar inom skolan och där är det viktigt att känslig
information inte finns lagrad i strid med Personuppgiftslagen och
Offentlighets- och sekretesslagen. Det kommer att bli fler molnlösningar
inom kommunen och då krävs bra dokumentationer.
Arbetet med att ta fram en ny informationssäkerhetspolicy och IT-strategi är
inlett.
Den 25 maj 2018 träder en ny Dataskyddsförordning i kraft, den ersätter
Personuppgiftslagen. I hösten kommer kommunens kontaktombud och
chefer få en utbildning.
Den senaste tiden har det varit stora problem i kommunens egen
serverplattform. Vissa system har stoppats. I de system som har varit i gång
har verksamheterna uppmanats att ta backuper eftersom det finns en
osäkerhet om att informationen i systemen är korrekt. IT-enheten arbetar
febrilt med att försöka åtgärda problemen.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 152 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00255/2017

Information om IT-säkerhet
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 153

Datum

2017-09-07

Dnr 00016/2016

Detaljplan för Norrkämsta 9:10, 9:11, 9:12 i Ljusdal beslut om antagande
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplanen för Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 antas.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 ligger inom parkmark i
gällande detaljplan, "Förslag till ändrad stadsplan i Ljusdal, Ljusdals
kommun Backa- Norrkämstaområdet", lagakraftvunnen den 18 februari
1979. Fastigheterna bildades med stöd av en planutredning i början av 1980talet. En av fastigheterna fick med utredningen som stöd bygglov och blev
bebyggd. De andra två fastigheterna är idag obebyggda.
Detaljplanen syftar till att ersätta del av befintlig plan och fastslå
markanvändningen till bostäder för dessa fastigheter.
Planförslaget har under perioden 24 april 2017 till 12 maj 2017 varit föremål
för granskning. Inkomna synpunkter finns redovisade och kommenterade i
granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 juni 2017, § 92
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017
Antagandehandlingar 31 maj 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 154

Datum

2017-09-07

Dnr 00290/2017

Nya avgifter gällande tevespel och kopior
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Låntagare från 15 år får betala 10 kronor per dag och spel i
förseningsavgift vid lån av tevespel. Avgift för förkommet tevespel
föreslås bli 700 kronor.
2. Avgifter vid kopiering blir 2 kronor per kopia för svartvita kopior och 5
kronor per kopia för kopior i färg.
Sammanfattning av ärendet
Tevespel har tidigare inte funnits att låna på biblioteken inom HelGe och det
finns ett behov av gemensamma regler för avgifter.
Kopiering har blivit en efterfrågad tjänst på biblioteket. Verksamheten ser ett
behov av att få avgifter som kan hanteras enkelt och som dessutom anpassas
till att färgkopior är dyrare än svartvita kopior. Jämförelser har gjorts med
andra biblioteks avgifter för kopiering.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 juni 2017, § 98
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017
Förslag för avgifter för tevespel och kopior 2 juni 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 155

Datum

2017-09-07

Dnr 00291/2017

Mediepolicy för HelGebiblioteken
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. HelGe-bibliotekens gemensamt framtagna mediepolicy antas att gälla för
Ljusdals kommunbibliotek.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekssamarbetet HelGe har tagit fram en mediepolicy, som beskiver de
hänsyn och prioriteringar, som ska beaktas vid inköp av media på
samarbetets bibliotek.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 juni 2017, § 99
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017
Mediepolicy för HelGe-biblioteken 2 juni 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 156

Datum

2017-09-07

Dnr 00210/2017

Begäran från Inköp Gävleborg om utökat
verksamhetsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Inköp Gävleborg beviljas utökat verksamhetsbidrag med 222 000 kronor.
2. Medel för 2017 anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
3. För finansiering av utökat anslag från 2018 och framåt hänvisas till
budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg har i skrivelse begärt utökat verksamhetsbidrag. Orsaken är
ökande antal upphandlingar vilket lett till ökad belastning på befintlig
personal samt att upphandlingar inte genomförs direkt utan hamnar i en kö.
Kommunerna som ägare till Inköp Gävleborg har ett ansvar för
verksamheten i Inköp Gävleborg. Att upphandlingar inte genomförs i rätt tid
och med rätt kvalitet innebär samtidigt merkostnader för kommunerna.
Med detta som bakgrund föreslår kommunchefen att ett utökat
verksamhetsbidrag beviljas.
Samtidigt pågår en översyn av hur kommunerna på effektivaste sätt ska
samarbeta i upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 75
Kommunchefens skrivelse 29 juni 2017
Begäran om utökat verksamhetsbidrag 6 april 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 157

Datum

2017-09-07

Dnr 00004/2017

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 14 augusti 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Summa kvarstående medel kommunstyrelsen till förfogande per 14 augusti
är 681 800 kronor.
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme per 14
augusti är
525 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 augusti 2017
Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen
godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 158

Datum

2017-09-07

Dnr 00319/2017

Ansökan från Loosgrufvans Förening om kommunal
medfinansiering till projektet "Gruvan i Fokus"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Projektet Gruvan i Fokus medfinansieras med totalt 165 000 kronor.
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Loosgrufvans förening ansöker om kommunal medfinansiering till projektet
”Gruvan i Fokus”. Pengarna skall gå till virke och övrigt material för att
kunna utföra 2 stycken aktiviteter i projektet. Syftet med projektet är bl a att
öka attraktionskraften för bygden och stärka besöksnäringen. Genom
projektet beräknas antalet besökare fördubblas inom en treårsperiod.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 juli 2017
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 84
Yrkanden
Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), László Gönczi (MP), Stina Bolin (S),
Kennet Hedman (M), Harald Noréus (L), Lars Björkbom (KD), Mikael
Olsson (SD), Johan Wall (SD) och Allan Cederborg (M): Projekt Gruvan i
Fokus medfinansieras med totalt 165 000 kronor. Pengar tas från
kommunstyrelsens konto till förfogande.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Loosgrufvans förening
Ekonomienheten för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 159

Datum

2017-09-07

Dnr 00283/2017

Ansökan från Ramsjö Byaråd Ek förening om bidrag till
besiktning av drivmedelscisterner under jord
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ramsjö byaråd ek. förening beviljas bidrag om 75 000 kronor för
besiktning och rengöring av bränslecisterner.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Ramsjö Byaråd ek. förening ansöker om bidrag för att besikta och rengöra
bränslecisterner vid byamacken. Byarådet själva har enligt egen utsago ingen
möjlighet att själva finansiera detta. Macken fyller en viktig funktion för
Ramsjö.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 76
Kommunchefens skrivelse 29 maj 2017
Ansökan från Ramsjö Byaråd Ek förening 26 maj 2017
Yrkanden
Sören Görgård (C), Irene Jonsson (S), Allan Cederborg (M) och Kennet
Hedman (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ramsjö Byaråd ek förening
Ekonomienheten för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 160

Datum

2017-09-07

Dnr 00329/2017

Bildande av styrgrupp för arbetsmarknadspolitisk
samverkan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att bilda en styrgrupp för
arbetsmarknadspolitisk samverkan.
Sammanfattning av ärendet
Idag samverkar Ljusdals kommun med externa parter, främst
arbetsförmedlingen, i arbetsmarknadspolitiska frågor. Dock sker samverkan i
ett flertal olika forum vilket föranlett en uppfattning hos både externa parter
samt inom vår egen kommunala organisation att det är oklart i vilka forum
dessa frågor ska hanteras.
Exempelvis har vi idag följande arbetsmarknadspolitiska styrgrupper:
”Projekt Paula” – ett sysselsättningsprojekt inom integrationsverksamheten
tillsammans med arbetsförmedlingen. Styrgruppen för projekten har nyligen
ansökt om ESF-medel för att bredda projektet.
”DUA-överenskommelsen” – Delegation unga i arbete vars syfte är att
samverka med arbetsförmedlingen för att få unga i arbete.
”Ung i Ljusdal” – vårt lokala projekt utifrån länsprojektet ung i Gävleborg
vilket i sin tur är en del av DUA-överenskommelsen.
Styrgruppen för den lokala överenskommelsen kring etableringen
Utöver detta finns många gånger behov av träffar mellan myndigheter och
kommun som sker på ad-hoc basis
Dessa styrgrupper består av olika representanter från Ljusdals kommun,
vilket skapar förvirring för externa parter som samverkar med Ljusdals
kommun i dessa frågor.
Genom att bilda en styrgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor skapar
Ljusdals kommun ”en väg in” för arbetsmarknadspolitiska frågor, vilket i sin
tur innebär tydlighet både internt och externt i dessa frågor.
Styrgruppens rätt att fatta beslut styrs av rådande delegeringsordning och i
de fall det krävs politiska beslut så bereds ärendet av kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 160 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00329/2017

Bildande av styrgrupp för arbetsmarknadspolitisk
samverkan
Förslag styrgrupp:
Susanne Lidfeldt, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten
(sammankallande)
Britt-Marie Andersson, strateg arbetsmarknad och ledning
Kenneth Forssell, verksamhetschef Integrationsverksamheten
Lena Jonasson, rektor UC
Representant Närljus
Representant Arbetsförmedlingen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 78
Kommunchefens skrivelse 20 juni 2017
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Allan Cederborg (M), Irene
Jonsson (S) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 161

Datum

2017-09-07

Dnr 00245/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen första kvartalet 2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande första kvartalet 2017.
Av kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och
familjeomsorgen, IFO.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 70
Förslag till beslut 30 maj 2017
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2017, § 53
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
24(40)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 162

Datum

2017-09-07

Dnr 00285/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
äldreomsorgen och stöd och omsorg första kvartalet
2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2017.
Av rapporteringen framgår att det finns fyra rapporteringar till Inspektionen
för vård om omsorg, IVO.
Två rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och
omsorgsboende (vobo).
Två rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med
funktionsnedsättning, SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 71
Förslag till beslut 30 maj 2017
Omsorgsnämndens protokoll 18 maj 2017, § 67
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 163

Datum

2017-09-07

Dnr 00312/2016

Skrivelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande djurfri
Cirkus på kommunal mark
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har djur
med i sina föreställningar avslås.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson (V) har inkommit med en skrivelse om att Ljusdals
kommun ska besluta om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som
har djur med i sina föreställningar.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i ett yttrande skrivit att Tranås
kommunfullmäktige tidigare beslutat om att inte upplåta mark till
cirkusevenemang med levande djur. Detta beslut upphävdes 2005 av
Länsrätten i Jönköpings län.
Förvaltningen skriver vidare att även Hudiksvalls kommunfullmäktige har
beslutat om att inte upplåta mark till cirkusevenemang med levande djur och
att även detta beslut har överklagats och avvaktar dom från Förvaltningsrätten i Falun.
Denna dom har nu kommit och innebär ett upphävande. Rätten skriver att
kommunfullmäktige ”har överskridit sina befogenheter och att beslutet
således ska upphävas”.
Därmed föreslås att förslaget om att inte upplåta kommunal mark till
cirkusar som har djur med i sina föreställningar avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 80
Kommunledningskontorets skrivelse 30 juni 2017
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 31 augusti 2016
Skrivelse om djurfri cirkus 13 juni 2016

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 163 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00312/2016

Skrivelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande djurfri
Cirkus på kommunal mark
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
Yvonne Oscarsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164

Datum

2017-09-07

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) yrkar i motion diarieförd 7 december 2016 att
kommunen årligen genom samtal med skolorna bjuder in föreläsare, för
information till elever och föräldrar i frågor kring alkohol och drogers
skadeverkningar redan från årskurs 6 i skolan.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver
nämnden att
”Arbetet med att främja elevernas hälsa och förebygga och motverka
användning av alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat är centralt i
skolan. I skolors uppdrag med elevhälsan sätts sambandet mellan lärande
och hälsa i fokus. Det ingår i rektors uppdrag att organisera elevhälsoarbetet
på skolan. Elevhälsoarbetet finns reglerat i skollagen kapitel 2, 25 §.
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande,
utveckling och hälsa.
Hälsofrämjande skolutveckling:
Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används alltmer för att beteckna
att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. En
hälsofrämjande skolutveckling kan sägas omfatta två spår.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
I korthet står den ena delen för skolutveckling, vilket innebär att göra hälsa
utan att tala om hälsa, d.v.s. allt det arbete i skolan som innebär att nå målen,
bli motiverad, få lust till lärande, få bra återkoppling på sina uppgifter samt
goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare.
Den andra delen är att kunskapsområden som sexualitet och samlevnad,
jämställdhet, tobak, alkohol, narkotika och dopning bör tas upp i olika
ämnen, enligt skolans styrdokument.
Undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT):
Arbetet med ANDT i skolan kan sägas bestå av två inriktningar, dels att
uppmärksamma sambandet mellan skolframgång och hälsa, dels själva
undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i skolan. Här finns
områden att arbeta med som rör elevinflytande, kränkande behandling och
ogiltig frånvaro. Inom dessa olika områden är elevhälsans personal mycket
viktig, eftersom de både via individuella och gruppvisa hälsosamtal får
kunskap om elevernas trivsel, om deras erfarenheter av den lärande miljön
men även om bruket av alkohol, tobak mm.
När det gäller det specifika kunskapsområdet ANDT vilar även detta arbete
på tre ben. Tobaksområdet kan lyftas fram som en illustration. Det ena benet
innebär att arbeta för en rökfri skolgård och rökfri skoltid – allt i enlighet
med tobakslagen.
Här kan elevhälsan bidra med stöd till lärare och även erbjuda elever stöd till
att sluta röka. Här är även samarbetet med föräldrar viktigt. Det andra benet
är specifika lektioner där speciellt tobakens risker lyfts fram liksom de
grupprocesser som påverkar elever att börja röka. Det tredje benet rör hur
undervisningen om ANDT ska integreras i olika ämnen inom grund- och
gymnasieskola.
Varje rektor har ansvar att organisera arbetet med ANDT på skolan. Det kan
både ingå i ordinarie skolämnen och behandlas på t ex temadagar,
föreläsningar och friluftsdagar. Elevhälsans medarbetare har en viktig roll att
stödja rektor i planeringen av hur skolan arbetar med ANDT-frågor.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
Det är även viktigt att nå föräldrar för att nå framgång i det förbyggande
arbetet. Det sker t ex genom föredrag eller diskussioner på föräldramöten.
Då det hälsofrämjande arbetet är komplext och innehåller flera delar är det
nödvändigt att det är rektor som organiserar utifrån de behov som finns på
respektive skola. Det är därför inte att rekommendera att huvudmannen
reglerar när och hur eleverna får information om ANDT-frågor”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det
hälsofrämjande arbetet är komplext. Utbildningsförvaltning framhåller att
det är rektor som organiserar hälsoarbetet utifrån de behov som finns på de
olika skolorna. Tidigare förslag som syftat till att kommunen som huvudman
reglerar ansvar som åligger rektor har avslagits. Mot den bakgrunden
föreslås att motion avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 68
Förslag till beslut 15 maj 2017
Utbildningsnämndens protokoll 9 mars 2017, § 18
Kommunfullmäktiges protokollet 19 december 2016, § 237
Motion 7 december 2016
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 165

Datum

2017-09-07

Dnr 00037/2017

Medborgarförslag gällande att ta fram statistik över
förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck i
Ljusdals kommun. Svar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett uppdrag lämnas till
kommunledningskontorets utredarenhet att sammanställa och presentera
aktuell statistik avseende förekomsten av polisanmälningar om
hedersrelaterat våld i Ljusdals kommun.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag lämnat till kommunfullmäktige föreslås att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram statistik över
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2017, § 20 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt
yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att uppdrag lämnas till
kommunledningskontorets utredarenhet att sammanställa och presentera
aktuell statistik avseende förekomsten av polisanmälningar om
hedersrelaterat våld i Ljusdals kommun.
Förvaltningen anser att aktuell statistik i denna fråga kan vara en viktig
faktakälla i de olika förvaltningarnas löpande arbete för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck, framför allt i det löpande arbetet med barn
och ungdomar. Polisens statistik avseende anmälda brott i Ljusdals kommun
inom detta område bedöms som den källa i sammanhanget som är såväl
faktabaserad som tillförlitlig.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att
medborgarförslaget uttrycker en farhåga om att det finns ett mörkertal vad
gäller hedersrelaterat våld även i Ljusdals kommun.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 165 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00037/2017

Medborgarförslag gällande att ta fram statistik över
förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck i
Ljusdals kommun. Svar
”Ljusdals kommun arbetar med att förbättra upptäkten av våld i nära
relationer genom styrgruppen STF (styrgrupp för trygghet och folkhälsa), ett
arbete som sker bl.a. genom samarbete med polisen. Upptäkten av
hedersrelaterat våld hör ihop med det arbetet.
Som förslagsställaren påpekar utgör bra och aktuell statistik ett mycket
viktigt verktyg för att nå framgång med att upptäcka och förhindra
hedersrelaterat våld.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser i sitt yttrande att aktuell statistik kan
vara en viktig faktakälla i arbetet med att motverka hedersrelaterat våld, och
lyfter polisens statistik avseende anmälda brott inom detta område.
Mot den bakgrunden föreslås medborgarförslaget bifallas såtillvida att ett
uppdrag lämnas till kommunledningskontorets utredarenhet att sammanställa
och presentera aktuell statistik avseende förekomsten av polisanmälningar
om hedersrelaterat våld i Ljusdals kommun”.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 69
Förslag till beslut 15 maj 2017
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 februari 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2017, § 20
Medborgarförslag 20 januari 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta
Beslutsexpediering: Akt, Förslagsställarna, Utredarenheten för
verkställande, KLK balanslista

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 166

Datum

2017-09-07

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna.
Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande en
fritidsgård för vuxna.
Förslagsskrivaren skriver att det inte finns någon fritidsgård för vuxna i
Ljusdal. På fritidsgården ska man till exempel kunna spela biljard, snooker
eller bowling.
”En fritidsgård för vuxna skulle vara en bra integrationsverksamhet.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 35 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande, men nämnden konstaterar i sitt yttrande att beslut om
fritidsgårdsverksamhet faller utanför ramen för nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det bedrivs
integrationsverksamhet i kommunen, det finns ett rikt föreningsliv och gott
om fritidsaktiviteter varför det föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 81
Förslag till beslut 30 juni 2017
Omsorgsnämndens yttrande 13 juni 2017, § 88
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 35
Medborgarförslag 14 februari 2017

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 166 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna.
Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 167

Datum

2017-09-07

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet vid sökning av
ny kommunchef. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om att det ska gå
att vara anonym när man söker tjänst som kommunchef.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 36 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver förvaltningen att enligt tryckfrihetsförordningen är
ansökningshandlingar till offentliga arbeten allmänna handlingar. Det finns
också ett flertal rättsliga avgöranden till stöd för detta.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att
ansökningshandlingar till offentliga arbeten är allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen och att det också finns ett flertal rättsliga
avgöranden till stöd för detta föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 82
Förslag till beslut 27 juni 2017
Kommunledningskontorets yttrande 29 maj 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 36
Medborgsförslag 15 februari 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 167 forts.

Datum

2017-09-07

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet vid sökning av
ny kommunchef. Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 168

Datum

2017-09-07

Dnr 00229/2017

Medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet
Gärdeåsen. Svar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet Gärdeåsen har
inkommit till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 87 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom en
försäljning av bostadsområdet Gärdeåsen i nuläget inte är aktuell föreslås att
medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 83
Förslag till beslut 30 juni 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 87
Medborgarförslag 25 april 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): Bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 169

Datum

2017-09-07

Dnr 00107/2017

Delegeringsbeslut september 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 78-108 från
kommunledningskontoret och nr 49-85 för
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2017-09-07

§ 170

Dnr 00108/2017

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom september
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
-

Justerandes signatur

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 24 april 2017
Ljusdal Energi Försäljning AB 11 maj 2017
Hälsingerådet 24 maj 2017
AB Ljusdalshem 31 maj 2017
Kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning 2 juni 2017
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 12 juni 2017
AB Ljusdalshem 21 juni 2017
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 22 maj 2017
Ljusdal Energi Försäljning AB 20 juni 2017
Ljusdal Energiföretag AB 28 juli 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 171

Datum

2017-09-07

Dnr 00017/2017

Information gällande Ljusdal Energi AB:s byggnation
på Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde 14 september
2017.
Sammanfattning av ärendet
Tf Vd Lena Bergsten och styrelseordförande Björn Brink (C) informerar om
bolagets byggnation på Östernäs och hur beslutsprocessen kring
byggnationen varit.
Kommunstyrelsen fick en information i ärendet den 4 maj 2017, § 121.
Ordförande Björn Brink informerade vid det tillfället att han skulle ta
initiativ till en granskning gällande byggnationerna.
Markus Evensson (S) yrkar att ärendet ska vara stängt för allmänheten.
Ordföranden yrkar bifall till detta. Ordföranden ställer proposition om bifall
eller avslag till att ärendet ska vara stängt för allmänheten. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet samt att ärendet åter tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde 14 september 2017. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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