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§ 107

Dnr 00005/2017

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•
•
•
•
•

rekrytering av ekonomichef pågår
en förstudie av verksamhetsstyrningssystem är påbörjad. Förstudien
ska vara klar vecka 32-33. Därefter tas beslut om hur kommunen går
vidare
26 april var en chefsdag kommunens chefer
Hälsingerådet har gett i uppdrag att ta fram en gemensam
projektmodell för Hälsinglands kommuner
Arbetet med Sustainable Food 2.0 fortsätter

Propositionsordningar
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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Kommunstyrelsen

§ 108

2017-05-04

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna förslag till budgetramar 2018 samt ELP 2019-2020 gällande
kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen med
tilläggsäskanden.
2. Godkänna förslag till investeringsramar 2018 samt ELP 2019-2020
gällande kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen
med tilläggsäskanden.
Sammanfattning av ärendet
Drift
För kommunledningskontoret föreslår kommunchefen på uppdrag av
allmänna utskottet en budgetram enligt beslutad ELP för 2018-2019. Utifrån
fattade beslut i kommunstyrelsen samt övriga kostnadsökningar innebär
föreslagen budgetram ett effektiviseringskrav på 1 356 tkr.
För 2020 en oförändrad ram dock med tillägg för löner och inflation enligt
regel.
För samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet
en utökad budgetram med 5 000 tkr jämfört med beslutad ELP 2018-2019.
För 2020 en oförändrad ram dock med tillägg för löner och inflation enligt
regel.
Investeringar
För kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen på uppdrag av
allmänna utskottet en omfördelning med 900 tkr från IT-investeringar till
Stenegård. Största objekt där är en traktor vilken beräknas självfinansieras
med lägre kostnader för inhyrning. Gällande IT-investeringar finns en
eftersläpning vilket gör denna omfördelning möjlig.
För samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet
en utökning av investeringsramarna med 19,9 mkr 2018, 5,2 mkr 2019 och
7,3 mkr 2020. Större nya objekt är renovering Färila skola 14,9 mkr.
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§ 108 forts.

2017-05-04

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020 för kommunstyrelsen
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S) och Irene
Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 april 2017
Förslag till ramar 2018-2020
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 44
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 55
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att förslagen till
budgetramar 2018 samt ELP 2019-2020 gällande kommunledningskontoret
och samhällsutvecklings-förvaltningen med tilläggsäskanden godkänns.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att förslagen till
investeringsramar 2018 samt ELP 2019-2020 gällande
kommunledningskontoret och samhällsutvecklings-förvaltningen med
tilläggsäskanden godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

2017-05-04

Dnr 00177/2016

Utredning av arbetsmarknadspolitisk organisation
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en samorganisering av nuvarande
verksamheterna Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten,
Vuxenutbildning och projektenheten inom kommunledningskontoret.
2. Kommunchefen får i uppdrag att vidare utreda inriktningsbeslutet i punkt
1 med kostnadsberäkning, konsekvensanalys samt genomförandeprocess.
3. Kommunchefen får i uppdrag att vidare utreda om andra kommunala
uppdrag i andra verksamheter skall ingå i den nya organisationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick den 29 mars 2016 i uppdrag att utreda en samordning
av arbetsmarknadspolitiken.
Utredningen
”Förslag till ny arbetsmarknadsförvaltning i Ljusdals kommun”
presenterades för allmänna utskottet den 10 november 2016 och skickades på
remiss till berörda facknämnder och till de politiska partierna.
Remissyttranden
I förslaget till beslut har de remissyttranden som inkommit beaktats. Flertalet
partier samt de båda verksamhetsnämnderna är positiva till förslaget med en
ny arbetsmarknadspolitisk organisation. Dock krävs ytterligare utredningar
om gränsdragningar, kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser.
Förslag
Idag finns en otydlighet och en ineffektivitet med flera olika huvudmän inom
Ljusdals kommun som har ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Detta ger en
svårighet både att bemöta individen men också andra myndigheter och
företag.
Kommunchefen föreslår ett inriktningsbeslut där nuvarande verksamheterna
AME, Integration, Vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsprojekt som
bedrivs inom kommunledningskontoret organiseras samlat med
kommunstyrelsen som huvudman.

Justerandes signatur
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§ 109 forts.

2017-05-04

Dnr 00177/2016

Utredning av arbetsmarknadspolitisk organisation
Vidare bör utredas om delar av andra verksamheter som kan kopplas till
arbetsmarknadspolitiken bör ingå i den nya organisationen. Detta är till
exempel delar av IFO där försörjningsstöd utgår till de som befinner sig nära
arbetsmarknaden, delar av Närljus uppdrag med kompetensförsörjning till
befintliga företag.
Det slutliga förslaget skall innehålla kostnadsberäkning, konsekvensanalys
samt en processbeskrivning av genomförandet av den nya organisationen för
en samlad arbetsmarknadspolitik.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 45
Kommunchefens skrivelse 27 mars 2017
Remissyttranden
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016
Förslag till omorganisation för ny förvaltning "Arbete och stöd"
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista KLK
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§ 110

2017-05-04

Dnr 00121/2017

Ljusdals kommuns handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.
2. Handlingsplanen ska utvärderas och revideras efter ett år av SFT,
styrgruppen för folkhälsa och trygghet.
Sammanfattning av ärendet
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.
Våldsbejakande extremism är ett allvarligt problem och hot mot demokratin.
Våldet som används av extremistiska grupper eller individer rättfärdigas och
legitimeras för att uppnå politiska eller religiösa mål.
Kommunens styrgrupp för brottsförebyggande- och trygghetsskapande
frågor har därför framtagit ett förslag på kommunövergripande
handlingsplan utifrån regeringsutredningen som gjorts för att värna om
demokratin mot våldsbejakande extremism med 12 rekommendationer. En
slutsats som gjordes utifrån nämnd utredning var att ett framgångsrikt arbete
bygger på lokal samverkan som utgår från någon form av strategiskt
dokument såsom t. ex denna handlingsplan. Den lokala samverkan föreslår
styrgruppen ska kordineras av en samordnare med folkhälsouppdrag och
inkorporeras i den redan befintliga samordnartjänsten.
Handlingsplanen är tänkt att ses som en källa till information och vägledning
för förebyggande insatser och stöd vid misstanke av radikalisering.
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§ 110 forts.

2017-05-04

Dnr 00121/2017

Ljusdals kommuns handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 47
Kommunchefens skrivelse 30 mars 2017
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 28 februari 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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§ 111

2017-05-04

Dnr 00004/2017

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen per 2017-04-20 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska redovisning av kontot kommunstyrelsen
till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 april 2017
Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande, beslut tagna t o m 20
april 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 112

2017-05-04

Dnr 00179/2017

Namnbyte på Förvaltningshuset
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningshuset byter namn till ”Kommunhuset".
2. Namnbytet genomförs formellt i samband med nyinvigningen av entréplan
sommaren 2017.
Sammanfattning av ärendet
I och med återuppbyggnaden av entréplan i Förvaltningshuset efter tidigare
brandattentat har nu avsevärda förbättringar i planlösning och layout kunnat
åstadkommas, i syfte att skapa mer attraktiva publika ytor i huset för allmänheten. Entréplanet i huset har nu möjlighet att på ett bättre sätt än tidigare
fungera som en publik arena för olika typer av arrangemang och event riktade till såväl medborgare som besökare i kommunen, förutom den service
som erbjuds via bibliotek, café samt reception för kommunala förvaltningar
och Försäkringskassan/Skatteförvaltning/Af. I ljuset av detta föreslås att
huset byter namn till ”Kommunhuset”, då detta på ett bättre sätt speglar
vilken typ av verksamhet och service som huset kan erbjuda medborgare och
besökare i kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 68
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 mars 2017
Yrkanden
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Suf för verkställande
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Dnr 00294/2015

Medborgarförslag gällande införande av s k
intraprenader inom utbildnings- och
omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Ljusdals kommun aktivt arbetar för införande av så kallade intraprenader
inom utbildnings- och omsorgsförvaltningarna.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 144 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande från 25 januari 2017, § 10 att
nämnden redan har beslutat införa självstyrande enheter för att öka
inflytande och delaktighet. Om någon enhet önskar starta en intraprenad är
detta fullt möjligt.
Utbildningsnämnden föreslår den 9 februari 2017, § 3 att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat. I förvaltningens yttrande står bland annat:
Intraprenad innebär att en resultatenhet inom kommunen ges en ökad
självständighet att styra över den egna verksamheten. Det innebär också ett
ökat ansvar för det ekonomiska resultatet.
En förutsättning för en fungerande intraprenad är att den berörda personalen
önskar den förändringen, och helst själva har tagit initiativet. Införande av
intraprenad kan därför aldrig vara ett ensidigt beslut av ledning eller
politiker.
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Dnr 00294/2015

Medborgarförslag gällande införande av s k
intraprenader inom utbildnings- och
omsorgsförvaltningen
Däremot kan intraprenader främjas genom att kommunen aktivt informerar
om, uppmuntrar och underlättar för den personalgrupp som önskar bilda en
intraprenad.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att
medborgarförslaget lyfter fram betydelsen av att medarbetare genom
driftsformen intraprenad ges möjligheter att styra över den egna
verksamheten. Omsorgsnämnden har redan beslutat att införa självstyrande
enheter. Utbildningsnämnden framhåller att kommunen genom att aktivt
informera, uppmuntra och underlätta för personalgrupper kan bidra till att
personal vill bilda intraprenader. Medborgarförslaget föreslås av dessa
anledningar vara besvarat.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 48
Förslag till beslut 27 mars 2017
Remissyttranden
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015
Medborgarförslag 22 juni 2015
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 114

2017-05-04

Dnr 00487/2016

Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för
husbilar vid Kyrksjön
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön
har lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 222 att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens
beredning skickade medborgarförslaget till Närljus för yttrande.
Närljus skriver i sitt yttrande att stiftelsen håller med förslagsställaren om att
området vid Kyrksjön är ett fantastiskt område
”När det gäller ställplatser för husbilar har kommunen i dagsläget valt att
möjliggöra för två husbilar att stå på kommunal mark nere på den parkering
om finns ned mot Kyrksjöbadet, då det har efterfrågats av förbipasserade
trafikanter som vill ha någonstans att stå centralt med möjlighet till elstolpe.
På platserna är det endast tillåtet att stå 24 timmar åt gången. Vill besökaren
stanna kvar längre i Ljusdal, uppmanas de att åka till Ljusdals camping. Det
är även med hänsyn till Ljusdals Camping som kommunen väljer att inte
etablera fler platser, då kommunen i sådana fall snedfördelar konkurrensen
gentemot en privat aktör.
Det förslag på yta som är lämnat i medborgarförslaget är på privat mark som
kommunen inte råder över. Därmed är det svårt från kommunen att gå vidare
med det föreslagna alternativet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att
medborgarförslaget så tydligt anger att ställplatserna skall ligga på mark som
inte ägs av kommunen blir det mycket svårt att bifalla det. Det är samtidigt
viktigt att fortsätta att skapa förutsättningar för att turism och handel
utvecklas. I det perspektivet behövs fler ställplatser inom kommunen.
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Dnr 00487/2016

Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för
husbilar vid Kyrksjön
Platser som kan vara både kommunala och privata. Förutsättning i
medborgarförslaget gör att det föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 49
Förslag till beslut 27 mars 2017
Närljus yttrande 17 februari 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 222
Medborgarförslag 18 november 2016
Yrkanden
Jonny Mill (LB): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2017-05-04

Dnr 00123/2017

Medborgarlöfte 2017 Lokalpolisområdet
Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun för
kännedom till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns Medborgarlöfte 2017 för
Lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 50
Kommunledningskontorets skrivelse 24 mars 2017
Medborgarlöfte 2017
Samverkansöverenskommelse
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

2017-05-04

Dnr 00108/2017

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Handlingarna noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
Demokratiberedningen 27 februari 2017
Demokratiberedningen 30 januari 2017
Demokratiberedningen 27 mars 2017
Hälsingerådet 15 mars 2017
AB Ljusdalshem 29 mars 2017
AB Ljusdals Servicehus 29 mars 2017
Inköp Gävleborg 17 mars 2017
Pensionärsrådets arbetsutskott 28 mars 2017
Jämställdhetsberedningen 10 mars 2017
Energikoncernen 3 mars 2017
Funktionshinderrådets arbetsutskott 23 mars 2017
AB Ljusdalshem 22 mars 2017
Samtliga protokoll finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 00107/2017

Delegeringsbeslut 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens information finns delegeringsbeslut nr 45-67 från
KLK och 1-48 från SUF.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-05-04

Dnr 00125/2017

Protokoll över inspektion av överförmyndarnämnden i
Bollnäs och Ljusdals kommun samt överförmyndaren i
Ovanåkers kommun den 6 september 2016 för
kännedom till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunfullmäktiges kännedom finns protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 51
Kommunledningskontorets skrivelse 24 mars 2017
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2 mars
2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119
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Dnr 00031/2014

Projekt omlastningsterminal i Bränta
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun deltar i projekt ”Omlastningsterminal Bränta”.
2. Ljusdals kommun ansvarar för delprojekt ”Överlämningsbangård”.
3. 300 000 kronor avsätts ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
4. En extern projektledare anställs.
5. En styrgrupp bestående av allmänna utskottets ledamöter, kommunchef
och projektledare tillsätts.
Sammanfattning av ärendet
Wallbergs presenterade på kommunstyrelsen den 27 april ett möjligt projekt
för en omlastningsterminal i Bränta. På allmänna utskottet den 2 maj fick
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med Wallbergs ta fram förslag till
upplägg för projektet.
Förslag till upplägg
Projektet i sin helhet (här benämnt ”projekt omlastningsterminal Bränta”)
ägs och samordnas av Wallbergs.
I projektet finns två delprojekt. Ett är delprojekt ”Överlämningsbangård”
vilket ägs av Ljusdals kommun. Detta delprojekts syfte är att utreda
förutsättningarna för överlämningsbangård och dess anslutningar till Norra
stambanan. Överlämningsbangården innebär utifrån förslaget järnvägsspåret
”Edekurvan” inklusive växlar samt järnvägsbron. En projektledare anställs
för delprojektet och delprojektet inklusive projektledare är kostnadsberäknat
till 300 tkr.
Det andra delprojektet ”Terminal och spår” ägs av Wallbergs och skall
utreda förutsättningarna för terminal och spår till överlämningsbangård.
Syftet med delprojektet är att utreda markfrågor för spår samt de ekonomiska
förutsättningarna för omlastningsterminalen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-05-04

Dnr 00031/2014

Projekt omlastningsterminal i Bränta
Båda delprojekten ansvarar gemensamt för planskildheten vid riksväg 83
utifrån att det i dagsläget inte är klarlagt var spår och överlämningsbangård
möts.
Delprojekten beräknas vara slutförda senast 20170930.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 4 maj 2017
Yrkanden
Markus Evensson (S), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Kristoffer
Hansson (MP), Örjan Fridner (S) och Sören Görgård (C): En styrgrupp
bestående av allmänna utskottets ledamöter, kommunchef och projektledare
tillsätts. I övrigt bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunchefen informerar om att skogsföretagen inkommit med en
skrivelse till kommunen där de föreslår att en ny terminal för
timmeromlastning byggs på Kläppaområdet.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Ekonomienheten
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 00368/2016

Måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en mer detaljerad utredning i
enlighet med omsorgsnämndens remissvar.
Sammanfattning av ärendet
En utvärdering av måltidsverksamheten i kommunen har gjorts av en extern
firma. Arbetet har utförts i samarbete med kostenheten och berörda
köksenheter i skolor och inom äldreomsorg. Utvärderingen har skickats till
nämnderna och samhällsutvecklingsutskottet på remiss.
Både utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lämnar entydiga remissvar
att en mer detaljerad utredning bör genomföras av verksamhetschefen inom
kostservice.
Förslaget blir därmed att kommunchefen får i uppdrag att genomföra denna
utredning i enlighet med omsorgsnämndens remissvar utifrån att nämnden är
verksamhetsnämnd för kostservice.
Kostchef Maria Persson informerar om utvärderingen av
måltidsverksamheten samt sina tankar inför den kommande, mer detaljerade
utredningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 46
Kommunchefens skrivelse 27 mars 2017
Remissyttranden
Utvärdering av måltidsverksamheten i Ljusdals kommun 25 augusti 2016
Yrkanden
Irene Jonsson (S), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP) och Sören
Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-05-04

Dnr 00368/2016

Måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 00017/2017

Information från Ljusdal Energi AB om byggnation på
Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf Vd Lena Bergsten och styrelseordförande Björn Brink (C) informerar om
bolagets byggnation på Östernäs och hur beslutsprocessen kring
byggnationen varit.
Ärendet ajourneras för lunch. Efter 1 timme återupptas överläggningarna.
Styrelseordförande Björn Brink informerar om att han kommer att ta initiativ
till en granskning gällande byggnationerna.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Dnr 00255/2017

Räddningstjänstens insats vid bussolyckan i Sveg,
information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Peter Nystedt informerar om räddningstjänstens insatser vid
bussolyckan på väg E45 söder om Sveg den 2 april 2017. Olyckan inträffade
11 km norr om kommungränsen till Ljusdals kommun.
En dubbeldäckad buss körde av vägen tidigt på morgonen. Det fanns 59
personer ombord på bussen. 3 personer avled, 24 blev allvarligt skadade och
32 blev lindrigt skadade eller oskadda.
Olyckan ledde till den största insatsen någonsin för räddningstjänsten i
Ljusdal.
Räddningspersonal från 5 stationer, totalt 29 brandmän, arbetade på
olycksplatsen.
20 ambulanser, 7 helikoptrar och ett stort antal poliser deltog i insatsen.
Från Ljusdals kommun deltog:
3 brandmän från räddningsvärnet i Tandsjöborg, 2 brandmän från
räddningsvärnet i Los, 5 brandmän från deltidsbrandkåren i Färila och 1
insatsledare från Ljusdal. Dessutom användes ett sjukvårdstält från
deltidsbrandkåren i Färila.
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2017-05-04

Dnr 00255/2017

Räddningstjänstens insats vid bussolyckan i Sveg,
information
Lärdomar
- Upprätta en inre stab tidigt för att avlasta insatsledningen
- Tidig kontakt POSOM
- Utse en medieansvarig
- Meddela kommunens krisledning
- Viktigt med nära samarbete Räddningsledare, Polisinsatschef och
Sjukvårdsledare
- Noga med avslutande samtal efter räddningsinsatsen
- Använd alltid bälte när du åker buss!
Beslutsexpediering
Akt
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 00354/2016

Försäljning av mark i Hennan vid fastigheten Välje 2:35
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen säljer ett område om cirka 3 300 kvadratmeter av fastigheten
Välje 2:35 till ägarna till Välje 2:12 för en köpeskilling av 7 kronor per
kvadratmeter.
2. Köparna erlägger kostnader för fastighetsbildning.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Välje 2:12 har inkommit med förfrågan om att få
förvärva ett område om cirka 3 300 kvadratmeter av fastigheten Välje 2:35
för att lägga till sin fastighet.
Kommunen har vid tidigare tillfällen sålt mark mellan tomterna och
kraftledningen till två tomter söder om Välje 2:12.
Kommunens skoglige tjänsteman har bedömt att det står cirka 200 skbm/ha
på det aktuella området. Vårt förslag till kvadratmeterpris utifrån detta är 7
kronor per kvadratmeter. Köparen erlägger fastighetsbildningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 57
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta, 30 mars 2017
Begäran om köp av mark i Hennan vid Välje 12:2, 12 augusti 2016
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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Dnr 00531/2016

Skrivelse från Järvsö Grottbad AB gällande förvärv av
mark på fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen utfärdar ett ”Letter of Intent” gällande försäljning av del av
Järvsö Kyrkby 23:2 till Järvsö Grottbad AB.
Sammanfattning av ärendet
Järvsö Grottbad AB har inkommit med anhållan om att få köpa ett område
av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 för den planerade badanläggningen.
Detaljplaneuppdrag för projektet finns och bolaget har att komma in med
underlag för planläggningen.
Tilltänkta finansiärer vill ha en säkerhet för att kommunen kommer att sälja
marken till bolaget.
Förvaltningen anser det inte lämpligt att försälja mark förrän detaljplan
föreligger och finansieringsfrågan är löst. Däremot kan kommunen utfärda
ett ”Letter of Intent” innebärande att kommunen förbinder sig att försälja
marken till bolaget efter att ovannämnda frågor är lösta. Möjligen kan man
också fastställa en köpeskilling.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 58
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 mars 2017
Önskemål om markförvärv 15 december 2016
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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Dnr 00016/2017

Försäljning av mark från fastigheten Nore 17:12
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen säljer ett område om cirka 1400 kvadratmeter av fastigheten
Nore 17:12 till ägaren till fastigheten Måga 2:30 för en köpeskilling av
30 kronor per kvadratmeter.
2. Kostnaderna för fastighetsbildningen erläggs av köparen.
Sammanfattning av ärendet
Dåvarande ägare till Måga 2:30 önskade utöka sin fastighet med mark från
Nore 17:12. Beslut togs den 18 mars 2014, § 49 av kommunstyrelsen att
sälja området för 30 kronor per kvadratmeter.
Måga 2:30 har idag nya ägare som önskar fullfölja köpet med samma villkor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 59
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Önskemål om att få köpa mark 5 januari 2017
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2014, § 49
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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Dnr 00384/2016

Om- och tillbyggnad av Vij förskola
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ett fristående personalrum placeras på Vij förskola.
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att omgående utföra
projektering, ansökan om bygglov samt upphandling av projektet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 22 september 2016, § 96 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att en tillbyggnad med personalrum och en
förskoleavdelning genomförs på Vij förskola i enlighet med presenterade
ritningar. Bygglov beviljades för den beslutade åtgärden, under den fortsatta
projekteringen framkom nya önskemål från personalen.
Utbildningsnämnden har den 9 mars 2017, § 17 upphävt ovanstående förslag
till beslut och föreslår istället att en fristående byggnad för personalrum
uppförs i ett första skede.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 66
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Utbildningsnämndens protokoll 9 mars 2017, § 17
Utbildningsförvaltningsförvaltningens skrivelse 20 mars 2017
Riskbedömning Vij förskola 20 mars 2017
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Utbildningsnämnden för kännedom
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Dnr 00170/2017

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom
år 2017
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas Sigrid Lindström och
Sofia Lindström. De båda stipendiaterna får dela på 25 000 kronor.
2. Ljusdals kommuns kulturdiplom tilldelas Loos Bioklubb.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas
till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och
verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till
kommunen.
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom
kommunstyrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor.
Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare
eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens
utgång har fyra nomineringar inkommit:
Ann-Christine Asplund och Anna-Karin Laursen, Naturbruksgymnasiet
Loos Bioklubb
Eva Kämsby
Sofia Lindström
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Ljusdals kommuns
kulturstipendium 2017 tilldelas Sigrid Lindström och Sofia Lindström.
Sigrid Lindström får stipendium för att hon under många år försett Ljusdal
med scenkonst av god kvalité genom sitt styrelsearbete inom Ljusdals
Riksteaterförening.
Sofia Lindström får stipendium för arbetet som författare och regissör till en
rad uppskattade musikteaterföreställningar inom Skästrateatern och andra
grupper.
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Dnr 00170/2017

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom
år 2017
Ljusdals kommuns kulturdiplom tilldelas Loos Bioklubb för att de har visat
film i 100 år i Losbygden.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 april 2017, § 71
Sammanställning av nomineringar till Kulturstipendium 2017, 3 april 2017
Utdelade kulturstipendier och kulturdiplom inom Ljusdals kommun

Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Stipendiaterna
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
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