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Datum
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Folkparsrestaurangen, Ljusdal kl 08:30 -11:00, 13:00- 14:50

Beslutande:

Lars Molin (M) ordf
Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M)
Kennet Hedman (M)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Jonny Mill (LB)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 245

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

Vikarierande informationschef Pär Jonsson informerar om den brand som inträffade i
förvaltningshuset på förmiddagen den 30 september. En person kastade in brinnande
vätska i förvaltningshusets entré. Ingen människa blev skadad.
En person är gripen, brottsrubriceringen är grov mordbrand. Polisutredning pågår.
Förvaltningshuset utrymdes under branden och släckningsarbetet. Receptionen,
cafeterian, biblioteket och sammanträdesrummen i plan 1 är svårt rökskadade. Plan 2
har också omfattande rökskador. I övriga huset har också rök trängt in.
Förvaltningshuset är stängt för allmänheten. Det finns två akuta telefonnummer för
brådskande ärenden.
Räddningstjänsten kommer att göra en olycksutredning.
Kommunstyrelsen kommer idag att ajourneras mellan kl 11 och 13 då bl a
ordföranden och oppositionsrådet kommer delta i ett möte med anledning av attentatet.

-

Ekonomichef Nicklas Bremefors ger en uppföljning av nämndernas ekonomier. På
kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober kommer delårsrapporten att behandlas.
• Prognosen för omsorgsnämnden visar på – 32 miljoner kronor. Positivt är dock
att nämnden beräknar att hålla budget under årets fyra sita månader.
Trendbrott?
• Kommunen har 4 miljoner kronor i negativt balanskravsresultat från 2014 att
täcka.
• Positiva resultat i prognosen är till största delen en orsak av tre faktorer:
• Kommunstyrelsens positiva prognos om 8,1 miljoner kronor
• Återbetalning från AFA försäkring med 9,8 miljoner kronor
• Återbetalning från AB Ljusdalshem av villkorat aktieägartillskott med
9,6 miljoner kronor samt efterutbetalning med 3,5 miljoner kronor
• Med hjälp av ovanstående faktorer visar prognosen för 2015 ett resultat om
6, 691 miljoner kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 245 forts.

Information från kommunchefen
-

Kommunchef Claes Rydberg informerar:
• Ett möte kommer att hållas nästa vecka gällande timmeromlastningen.
• Enligt Trafikverket behöver ingen omlastningscentral byggas på Böle
• Östernäs. Peab jobbar på och har kommit med andra inspel. Avtalet går ut 31
december 2015.
• Rekryteringar
• På uppdrag av Hälsingerådet gör Ljusdals kommun en ansökan till Regionen
som handlar om att samordna samtliga Hälsingegårdar i länet

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 246

Information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Omsorgsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2015.

Ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades omsorgsnämnden med anledning av
nämndens prognosticerade avvikelse om minus 29,4 miljoner kronor mot budget.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att omsorgsnämnden ska kallas till varje sammanträde
under återstoden av 2015, för att ge information om hur nämnden arbetar med att finna
åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.
T f omsorgschef Claes Rydberg informerar:
-

-

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott med en prognos på – 32,2 miljoner kronor.
Nämnden beräknar att hålla budget under årets fyra sista månader.
Prognosen bygger på att utvecklingen under augusti-september fortsätter året ut. Det
kommer att krävas disciplin och kontinuerlig uppföljning för att snabbt kunna sätta in
åtgärder om det behövs.
Antalet hemtjänsttimmar har minskat med 700 timmar/månad maj-augusti

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 247

Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade
åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utbildningsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2015.

Ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj kallades utbildningsnämnden med anledning av
nämndens prognosticerade avvikelse om minus 5,4 miljoner kronor mot budget.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att utbildningsnämnden ska kallas till varje
sammanträde under återstoden av 2015, för att ge information om hur nämnden arbetar med
att finna åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M), vice ordförande Stina Michelson (S)
samt controller Rebecka Jonsson informerar:
Prognos 2015, avvikelse mot budget:
April – 5,4 miljoner kronor
Augusti – 928 000 kronor
Åtgärder har vidtagits under året och vissa saker har fått stå tillbaka.
Fakta
Grundskola/
Grundsärskola

Elevunderlag år 2012/2013

Elevunderlag 2015/2016

1 673

1 765

Stenhamreskolan

470

583

Gymnasieskolan

581

547

Kostnad 2013: 418 miljoner kronor
Kostnad 2014: 412 miljoner kronor
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0203/15
§ 248

Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24)
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till yttrande godkänns och ska sändas till Finansdepartementet.

Sammanfattning
Regeringen beslutade i oktober 2012 att tillsätta en utredning med syfte att föreslå en
modernisering av kommunallagen. Utredningens slutbetänkande har nu presenterats och
Ljusdals kommuns remissvar har arbetats fram. Svaret skall vara departementet tillhanda
senast den 30 oktober 2015 varför förslaget måste behandlas i kommunstyrelsen den
1 oktober respektive kommunfullmäktige den 26 oktober.
Utgångspunkter för uppdraget har bland annat varit att kommunallagen även fortsättningsvis
ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.
I betänkandet presenteras en hel rad förändringar av betydelse samt en stor mängd språkliga
moderniseringar.
Förvaltningen kommenterar nedan de mest betydande förändringarna.
Utredning föreslår att kommunfullmäktige skall kunna föreskriva att kommunstyrelsen ska
kunna fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet. Vidare en rätt att delegera till
nämndpresidier.
En ny lag som skall möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre föreslås varvid
oppositionens tillgång till information skall tydliggöras. Denna förändring skulle även
innebära att begreppet misstroendeförklaring förs in i den nya lagen om försöksverksamhet
med majoritetsstyre.
Kommunfullmäktige skulle vidare ges en skyldighet att anta ett särskilt program med mål och
riktlinjer för privata utförare samt hur detta skall följas upp. Samt att ett sådant program även
skulle omfatta egen verksamhet i kommunen.
Nytt i förslaget är att kommunallagen i ett särskilt kapitel skulle ta upp kommunens eller
landstingets anställda. Syftet är att förstärka tydligheten kring de anställda.
Särskilt anges att kommunstyrelsen skall utse kommundirektör och formulera en instruktion
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0203/15
§ 248 forts.

Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24)
för direktören, i vilken anges hur direktören skall leda kommunstyrelsens förvaltning samt
direktörens övriga uppgifter. Vidare att det inte skall vara ett ovillkorligt krav att beslut som
fattats på delegation skall meddelas till nämnden.
Utredningen föreslår att en minoritet av ledamöterna i ett kommunalt bolag skall kunna utses
utan att lagen om proportionellt valsätt skall tillämpas. En sådan förändring skulle förenkla
vid situationer då en kommun önskar utse ledamöter utan partipolitisk bakgrund.
För att skapa en kommunallag i bättre samklang med EU-rätten föreslås att så kallade tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, skall förtydligas i lagen. Utredningen har analyserat
statsstödsreglernas betydelse för kommunerna och konstaterat att dessa såväl inskränker den
kommunala kompetensen men också ger större möjligheter att lämna stöd än nuvarande
kommunala. Enligt utredningen förfogar kommunerna redan över möjligheten att nyttja
reglerna om SGEI, men att en reglering om detta ändå bör tas med i den nya lagen.
Kommunala besluts laglighet, men inte tillämplighet, kan överklagas av alla
kommunmedlemmar till domstol. Detta innebär att endast juridisk person som äger fastighet i
kommunen kan överklaga. Utredningen menar att möjligheten bör vidgas så att även juridisk
person som bedriver näringsverksamhet i kommun från fast driftställe bör inkluderas.
Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det
fått laga kraft även om det kan överklagas. Utredningen förslår en skärpning såtillvida att ett
beslut som inte kan rättas skall vara skäl för att förhindra verkställande.
Fysisk anslagstavla ersätts med kommunens hemsida.
Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar för både effektivitets- och
redovisningsrevision bibehålls. Oberoendet föreslås dock stärkas så att ordförande i
revisionen väljs ur den politiska minoriteten, revisionens budget upprättas av
kommunfullmäktige samt att de sakkunniga ges rätt att yttra sig då fullmäktige behandlar
revisionens budget.
Förvaltningen bedömer att betänkandet i allt väsentligt är en god modernisering och att man
på ett pragmatiskt sätt anpassat sig till de många förändringar som skett i Sverige och Europa
de senare åren. De huvudförslag som presenteras förefaller vara väl avvägda.
Förvaltningen är positiv till att kommunallagen även fortsättningsvis kommer att vara en
ramlag. Kommunallagen kommer alltså fortsätta ge huvudsakliga regler men ska kompletteras
med lokala bestämmelser såsom arbetsordning och reglementen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0203/15
§ 248 forts.

Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24)
Det är också positivt att utredaren har utgått från ett medborgarperspektiv, vilket bland annat
resulterat i ett modernare språk. Kommunallagen hanteras, till skillnad från många andra
lagar, inte bara av jurister utan även av vanliga medborgare, som då ska kunna läsa och förstå
texten.
Förvaltningen anser dock att det i ett mindre antal av förslagen finns innehåll som Ljusdals
kommun bör ställa sig avvisande till.
Ljusdals kommun ställer tveksam till utredarens förslag om att utvidga underlaget för
medlemskap i kommunen till att även gälla företag med fast driftsställe i kommunen och till
ideella föreningar med verksamhet lokalt. Rätten att begära laglighetsprövning utvidgas i
förslaget till att gälla även sådana verksamheter. Ett införande av förslaget riskerar att bromsa
lokala beslutsprocesser liksom att öka antalet laglighetsprövningar, vilket skulle kunna leda
till ytterligare fördröjningar i den kommunala utvecklingsprocessen.
Förslaget innehåller ett nytt kapitel om samverkan. Ljusdals kommun efterlyser i förslaget
bättre förutsättningar för samverkan grundad på avtal då nuvarande samverkansformer blir
organisatoriskt omfattande även för frågor av relativt begränsad karaktär. Kommunerna är
redan i dag i behov av mer flexibla och enklare samarbetslösningar för att kunna hantera till
exempel rekryteringsproblematik.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 136
Kommunledningskontorets skrivelse 3 september 2015
Kommunledningskontorets förslag till yttrande 3 september 2015
Sammanfattning nu kommunallag
Remiss 29 april 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0251/15
§ 249

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Någon särskild insats erläggs inte till Kommuninvest under år 2015.

Sammanfattning
Medlemmarna i Kommuninvest får årligen återbäring baserat på volym och ränta på
insatskapital. Dessa medel återbetalas till Kommuninvest i form av utökat insatskapital.
För kommunen blir det en återbäring och ränta en intäkt och den nya insatsen en kostnad.
Målet för alla medlemmar är att insatskapitalet skall vara 900 kr/invånare vilket för Ljusdal är
drygt 17 mkr. Idag har vi ett insatskapital på 7,8 mkr. När vi har ett insatskapital motsvarande
900 kr/inv. får vi behålla den årliga återbäringen och räntan vilket för 2015 var drygt 2 mkr.
När insatsen är 50 % (450 kr/inv.) får medlemmen behålla 50 % av den ärliga återbäringen
och räntan.
Nu finns det en möjlighet att erlägga en särskild insats för att tidigare nå en högre insatsnivå
och därmed årligen få behålla en större del av återbäringen och räntan. Med en inbetalning på
756 tkr skulle vi nå 50 % av det insatskapital som är målet. Detta vore önskvärt men det
ekonomiska läget gör att kommunen inte bör fatta beslut som ger nya kostnader. Fokus måste
vara på att klara balanskravet.
Allmänna utskottet beslutade 8 september 2015, § 133 att skicka ärendet till kommunstyrelsen
och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva fram förslag som innebär att ingen
extra utbetalning görs i år.
Kommunledningskontoret föreslår 21 september 2015 att någon särskild insats erläggs inte till
Kommuninvest under år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2015
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 133
Förfrågan från Kommuninvest 21 maj 2015
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Någon särskild insats erläggs inte till Kommuninvest under år 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0251/15
§ 249 forts.

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0012/15
§ 250

Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Delårsbokslut per augusti 2015 samt helårsprognos för 2015 godkänns.

Sammanfattning
Delårsbokslut:
Kommunstyrelsen redovisar i delårsbokslutet ett totalt överskott på 11 279 tkr
varav Kommunledningskontoret ett överskott på 2 048 tkr och
Samhällsutvecklingsförvaltningen ett överskott på 9 231 tkr.
Helårsprognos:
Prognosen för Kommunstyrelsen visar på ett överskott på totalt 8 100 tkr varav
Kommunledningskontoret ett överskott på 2 700 tkr och
Samhällsutvecklingsförvaltningen ett överskott på 5 400 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 september 2015
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015,§ 141
Delårsbokslut samt helårsprognos för kommunstyrelsen
Prognos 2015 per augusti investeringar kommunledningskontoret
Prognos 2015 per augusti investeringar samhällsutvecklingsförvaltningen

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0357/15
§ 251

Reviderade ägardirektiv till AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

De reviderade ägardirektiven för AB Ljusdalshem och dess dotterbolag godkänns.

Sammanfattning
Utifrån nu gällande lagstiftning föreslås härmed att gällande ägardirektiv antagna 2009
revideras. Under punkt 3 Ekonomi preciseras avkastningskrav på bolaget. Under punkt 5
förtydligas förhållandet mellan ägaren och bolaget gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
kommunens direktivrätt samt lekmannarevisionens uppdrag.
Ytterligare en komplettering är att ägardirektivet även gäller dotterbolaget AB Ljusdals
servicehus.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 121
Ekonomichefens skrivelse 27 augusti 2015
Förslag till ägardirektiv för AB Ljusdalshem
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0076/11
§ 252

Uppföljning av Stenegård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen av sommaren 2015 på Stenegård i Järvsö godkänns.
Beskrivning av ärendet
Sommarsäsongen 2015 har varit en bra säsong. Trots en trög start med kall och regnigt väder
har besöksantalet ökat. Enligt besöksenkät har gården också haft nöjdare dagbesökare än
tidigare år. En rad riktigt starka profilevenemang som stärkt gårdens attraktionskraft har
genomförts som Hälsinge hambons 50-års jubileum, Diggiloo och inspelningen av
Antikrundan. Annars har just evenemangen varit ett osäkert kort i år på grund av den ostadiga
väderleken.
Besöksstatistik
Antalet besökare till Stenegård ökar från ca 130 000 förra året till ca 150 000 i år.
Antalet besökare till Världsarvscentrum ökar också och det är framförallt augusti månad som
står för ökningen vilket framgår av tabellen nedan:

Jan-Maj
Juni
Juli
Augusti
Totalt

2013
Ingen mätning
2 770 (från 21/6)
8 980
4 195
15 945

2014
5 846
5 122
16 925
8 139
36 000

2015
6 292
5 004
17 350
11 755
40 401

Personal
Stenegård har sysselsatt 44 personer varav mer än hälften ungdomar och bjudit arbetstillfällen
och praktikplatser för många som står långt från arbetsmarknaden. Samarbetet mellan de olika
verksamhetsområdena har varit utmärkt och personalens insatser kan inte nog framhävas när
det gäller den ökade attraktionskraften på gården.
Stenegård har sysselsatt 44 personer under säsongen 2015
Stenegård har 13 personer i driftsteamet enligt följande:
Världsarvscentrum: 4 personer
Vaktmästeri 2 personer
Trädgård 5 personer (varav 4 via AME)
Barnens Stenegård: 2 personer (1 pers jobbar även i Världsarvscentrum)
Verksamhetschef: 1 person

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0076/11
§ 252 forts.

Uppföljning av Stenegård
Sommarjobb via AME för ungdomar:
12 personer har jobbat i två treveckorsperioder och varit en vecka i trädgården en vecka i
barnens Stenegård och en vecka som sommarvärdar och bland annat jobbat med
besöksenkäter.
6 personer har jobbat som gårdsmusikanter under 3 veckor. Ett samarbete mellan Stenegård,
Slottegymnasiet, Estrad Ljusdal, Bilda.
Övrigt
6 ungdomar har jobbat med Äventyrsvandring för barnfamiljer på uppdrag av oss tillsammans
med kulturföreningen Scensation.
7 personer har haft praktikplatser på Stenegård 2-4 veckor per person.
Totalt: 44 personer
Trädgården
I år har Stenegård nått långt när det gäller trädgården och det är för att gården har haft rätt
kompetens och även kontinuitet i personalstyrkan. Besökare jämför nu gården med de stora
parkerna i Sverige och många lovordar trädgården, örtagården och parkytorna.
Trädgårdsmästare och verksamhetschef besökte Trädgårdsmässan i våras och deltog i ett
seminarium med andra publika parker och trädgårdar i Sverige.
Världsarvscentrum
Arbetet på världsarvcentrum är indelat i tre områden: utställning, information och butik.
Utställningen och informationen till turisterna har varit i fokus de senaste åren men i år har vi
jobbat med att utveckla butiksdelen. Vi har tittat på museibutiker på Jamtli, Modern museet,
Tekniska museet m. fl. och jobbat både med sortiment, koncept, inredning och belysning. De
satsningar vi har gjort har gett mycket bra resultat och försäljningen per augusti 2015 var lika
hög som på hela året 2014.
Barnens Stenegård
2015 var första året vi drev Barnens Stenegård i egen regi och det har varit ett uppsving i
verksamheten och ett lärorikt år. Stugorna har renoverats, vi har byggt en större sandlåda och
kompletterat utrustningen i lekstugorna. Vi får mycket beröm i besöksenkäterna för detta
område och även många bra tips på hur vi kan utveckla det vidare. Under kommande
utvecklingsperiod 2016-2020 är detta ett av de verksamhetsområden med störst
utvecklingspotential.
Vi samarbetar med en rad andra större besöksanläggningar inom ramarna för ”Barnens
Hälsingland” och har genomfört ett par mässevenemang, en broschyr och temasida på
webben. Samarbetet kommer fortsätta även kommande år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0076/11
§ 252 forts.

Uppföljning av Stenegård
Vaktmästeri
Vaktmästeriet har en oerhört tung arbetsbelastning under sommarsäsongen och det har
fungerat mycket bra i år då vi genomfört fler evenemang än tidigare år. Men här finns akut
behov av att effektivisera och investera i hjälpmedel när det gäller logistik kring evenemang,
verktyg och maskiner. Organisationen är också mycket sårbar vilket gör att en av våra
viktigaste intäktskällor, ökad uthyrning, i praktiken inte är möjlig förrän vi skapat bättre
förutsättningar inom detta verksamhetsområde. Vi har fått ta in extern hjälp vid flera tillfällen
vilket innebär att vi tappar från den lilla marginal som evenemangen i bästa fall ger.
Ekonomi
Att stärka intäktsbudgeten och effektivisera verksamheterna och profilera utbudet är tre
nyckelområden i den femårsplan vi börjar jobba med nu 2016-2020. Det är investeringar inom
flera verksamhetsområden som behöver göras för att kunna öka lönsamheten och vi kommer
leta projektmedel och samarbeten i första hand samt ta fram en investeringsplan för att kunna
genomföra det. Årets genomförda satsningar på intäktsidan har gett gott utfall men räcker inte
för att vända resultatet helt. Delårsbokslutet visar ett minusresultat och helårsprognosen ligger
inte heller på plus men är bättre än föregående år. Siffrorna för 2014 bifogas för jämförelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 september 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0126/15
§ 253

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008-05-29 ska redovisning av kontot
kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot.
(Beslut tagna t o m 3 september 2015)
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens konto till förfogande: 1 106 000 kr
Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme: 2 750 000 kr
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets redovisning
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0084/15
§ 254

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2015
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag per 24 februari 2015.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisning göras i april och
november månad.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 september 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

§ 255

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 86-101 från
Kommunledningskontoret.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

§ 256

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

Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•

Samordningsförbund Gävleborg- styrelsemöte 2015-09-04

Protokollet finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0094/13
§ 257

Regler för föreningsbidrag, översyn
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till gemensamt regelverk godkänns.

2.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar
och verksamheter se över anvisningar, blanketter med mera samt skapa samordnade
sökvägar på kommunens webbplats för sökning av anvisningar, regler och blanketter
avseende föreningsstöd.

Sammanfattning
Regler för föreningsstöd är enligt uppgift Sveriges mest utredda kommunala fråga. Översynen
av vårt regelverk och våra rutiner har pågått i omgångar och mycket har utvecklats och
förbättrats under tiden.
Enhetlighet avseende reglerna för de olika slags bidrag kommunen hanterar är enligt samlad
erfarenhet mycket svårt att åstadkomma. Däremot är transparens och rättssäkerhet i
bedömningar och beslut om föreningsstöd ett övergripande och viktigt krav. Idag finns i de
olika bidragsbestämmelser som är fastställda krav på de föreningar som ska kunna få bidrag.
Man ska vara verksam i kommunen, öppen för alla intresserade, ha en utsedd styrelse och ha
genomfört minst ett protokollfört årsmöte med godkänd årsredovisning, med mera.
Föreningar med ungdomsverksamhet ska ha både en jämställdhets- och drogpolicy.
I det samrådsförfarande med föreningsföreträdare som genomfördes inom denna utredning
framkom ifrågasättande av dessa krav från någon förening som ansåg att man inte hade något
behov av eller möjlighet att ha sådana policydokument. Utredningens förslag är att detta krav
särskilt ska gälla föreningar med barn och ungdomsverksamhet.
Idag har de fyra verksamheter som handlägger föreningsstöd i olika former antagna regler för
sina beslut. De fyra är fritidsenheten, Musik- och kulturenheten, omsorgsförvaltningen samt
informationsenheten (för sponsringsbeslut). I några fall har även kommunstyrelsen fattat
beslut om föreningsbidrag. Dessa fyra verksamheter har idag på kommunens webbplats
anvisningar, regelverk och blanketter samt annan relevant information som gäller stöd och
bidrag till föreningar.
Sökvägar och rubriksättning är dock mycket olika för de olika bidragsformerna vilket
påpekades i den tidigare lämnade utredningen. Detta behöver ses över så att information om
föreningsstöd blir mer lättillgänglig på hemsidan. Detta kan göras i samband med
framtagandet av den nya hemsidan ljusdal.se.
Delegation för tjänstemannabeslut i dessa frågor ser dessutom olika ut för de olika områdena,
något som utredningen också tidigare påpekat.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0094/13
§ 257 forts.

Regler för föreningsbidrag, översyn
I vissa fall återfinns anvisningar och villkor för bidraget på den blankett man ska använda för
ansökan, i andra fall finns anvisningar separat redovisade. En del dokument har hänvisningar
till gamla beslut och behöver uppdateras, även om de även idag kan fylla sin funktion.
Dokument som anvisningar och blanketter behöver ses över av respektive handläggande
verksamhet och sökvägar och rubriksättning på hemsidan revideras av informationsavdelningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 135
Utredarenhetens skrivelse 6 augusti 2015
Utredning 6 augusti 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande och spridande till förvaltningarna
Författningssamlingen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0272/14
§ 258

Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera
"Stenevägen" i Järvsö
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för del av Öje 28:1 med flera antas.

2.

Utfartsförbudet tas bort längs hela fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:17.

Sammanfattning
Detaljplanen omfattar mark utmed Stenevägen i Järvsö och syftar till att möjliggöra ny
bebyggelse för bostäder, centrum och kontor. Detaljplanen utgår från fördjupad översiktsplan för
Järvsö från år 2014 som utpekar området som ett bebyggelseområde för blandade funktioner.
Marken i det centrumnära läget har delvis tidigare varit planlagd för bostäder men får nu fler
lämpliga användningsområden. Den nya markanvändningen ersätter även ett område som
tidigare har varit avsatt för allmänt ändamål.
Den obebyggda marken utgörs i huvudsak av öppen mark som brukas. I fördjupad
översiktsplan för Järvsö är det uttalat att ny bebyggelse generellt sett ska undvikas på
jordbruksmark. Men planområdet utgör ett sådant undantagsområde som har utpekats för
bebyggelse. Marken är till större delen redan planlagd och det finns tillgång till teknisk
försörjning och infrastruktur. Ny bebyggelse skulle även förstärka och utveckla den
befintliga bebyggelsestrukturen. En husrad utmed södra delen av Stenevägen har funnits
sedan länge och planen bygger vidare på den strukturen.
Med ny bebyggelse enligt planen skulle Stenevägen få ett tydligare och förlängt gaturum
med bebyggelse på båda sidor om vägen. Placeringsmässigt, utformningsmässigt och
utseendemässigt ansluter den nya bebyggelsen till den befintliga. Entréer vänds mot
huvudgatan och ger ett välkommande intryck vid infarten till orten. Befintlig bebyggelse
med kulturhistoriska värden tillvaratas i och med varsamhetsbestämmelser.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 september 2015, § 142 att detaljplan för Stene 28:1
m fl antas samt att utfartsförbudet tas bort längs hela fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:17.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 142
Antagandehandlingar 26 augusti 2015

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0272/14
§ 258 forts.

Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera
"Stenevägen" i Järvsö
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0003/11
§ 259

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Borr 5:41 med
flera i Lillhaga, Ljusdal "Bostäder vid Garvarvägen i före detta
kraftledningsgatan"
Kommunstyrelsen beslutar

1. Planuppdraget gällande planändring på del av Borr 5:41 med flera i Lillhaga återtas.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 15 december 2010, § 161 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av att upprätta förslag till detaljplan för området vid Garvarvägen i
Lillhaga. Förslaget skulle syfta till att planlägga området i den före detta ledningsgatan för
bostäder.
Ärendet har blivit liggande under en längre period då det inte har gått att fastställa om
nuvarande koncession kommer att upphävas. Då koncession fortfarande finns för kraftledning
i ledningsgatan och det inte har gått att fastställa koncessionens framtida vara eller icke vara,
efter kontakter med såväl Energimarknadsinspektionen som svenska kraftnät, bedömer
förvaltningen att ärendet borde återtas i avvaktan på att nya fakta framkommer.
Om nya fakta uppkommer i frågan finns som alltid möjlighet att återigen initiera ett nytt
planuppdrag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015,§ 145
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 augusti 2015
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 15 december 2010, § 161
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0013/11
§ 260

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Öje 6:57 med
flera "Triangeln Vallmovägen del 2" i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Planuppdraget gällande detaljplan för del av Öje 6:57 med flera återtas/avslutas.

Sammanfattning av
Kommunstyrelsen beslöt år 2010 om planuppdrag för området norr om Vallmovägen och
Öjebergets södra sida i Järvsö. Planuppdraget åsyftade flera åtgärder. Vissa av åtgärderna har
redan planlagts, medan andra åtgärder så som en barnskidbacke från sydliften ner mot
Doktorsdammen, inte har planlagts. Åtgärden finns dock med i den översiktliga planeringen i
fördjupad översiktsplan för Järvsö från år 2014. Planuppdraget initierades av dåvarande
förvaltning och inte av den private aktör som var tänkt att genomföra skidbacken. Eftersom
flera år har gått sedan planuppdraget gavs och uppdraget inte har prioriterats av vare sig den
private aktören eller kommunen bör uppdraget återtas. Om intresset återuppstår får frågan om
ny detaljplan för åtgärden prövas på nytt.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 146
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 augusti 2015
Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2010, § 58
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0396/15
§ 261

Försäljning av bostadstomter på Anders-Persvägen i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastigheten Järvsö Kyrkby 23:32 försäljs till Magnus Hedin, Yckelsbo
Sjöstigen 19, 820 40 Järvsö till en köpeskilling av kronor 330 000:-.
2. Fastigheten Järvsö Kyrkby 23:33 försäljs till Annika Smitt, Karlaplan 15 B,
115 20 Stockholm till en köpeskilling av kronor 430 000:-.
Sammanfattning
Fastigheterna Järvsö Kyrkby 23:32 och 23:33, bostadstomter belägna vid AndersPersvägen i Järvsö nära sydliften, har legat ute till försäljning hos Fastighetsbyrån
i Ljusdal-Järvsö. Tomterna lades ut med utgångspris 200 000kronor per tomt.
Budgivningen avslutades under förra veckan
Högsta budet på fastigheten Järvsö Kyrkby 23:32 ligger på 330 000 kronor och är
avgivet av Magnus Hedin Yckelsbo Sjöstigen 19, 820 40 Järvsö.
Högsta budet på fastigheten Järvsö Kyrkby 23:33 ligger på 430 000 kronor och är
avgivet av Annika Smitt, Karlaplan 15 B, 115 2 Stockholm.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingförvaltningens tjänsteskrivelse 22 september 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0190/15
§ 262

Översikt över kommunens väghållaransvar - information. Utredning av
förutsättningarna av en övergripande kommunal policy för väghållningen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Förutsättningarna för att få till en övergripande kommunal policy för väghållningen
utreds. Utredningen görs av förvaltningen.

Sammanfattning
I Ljusdals kommun finns fem olika typer av väghållning:
1.

Statlig väg med statlig drift

2.

Kommunal väg med kommunal drift
I kommunen finns kommunala vägar där detaljplanen anger att kommunen ska ha hand
om allmän plats.

3.

Enskild väg som efter politiskt beslut sköts av kommunen
I Färila, Los, Ramsjö och Järvsö är vägarna förrättade i vägföreningar men dessa har
kommunen beslutat att sköta (kommunfullmäktige 22 december 1972, § 324).

4.

Enskild väg som sköts av kommunen utan politiskt beslut
I kommunen finns även vägföreningsvägar som sköts av kommunen utan politiska beslut.
Detta gäller för Hybo och delar av Tallåsen. Anledningen till detta är att vägföreningarna
bildades efter kommunsammanslagningen och kommunen hade tidigare skött vägarna.
Beslut togs 1987 om bildande av vägföreningar. Förrättning genomfördes men ingen
styrelse bildades och kommunen satt därmed kvar med väghållningen.

5.

Enskild väg som sköts av enskild väghållare
Detta är den vanligaste formen av väghållning i Ljusdals kommun. En stor del av
vägnätet utgörs av enskild väg där vägsamfälligheter sköter drift och underhåll.

Det kommunala uppdraget gäller punkt 2-3. De enskilda vägar som kommunen sköter utan
politiska beslut är egentligen inte kommunens ansvar. Det är Länsstyrelsens roll att se till att
enskilda vägar sköts. Enskilda vägar utgör en stor del av vårt vägnät. De förvaltas i
normalfallet av föreningar eller privatpersoner.
Anledningen till att det ser ut som det gör med ansvarsfördelningen idag finner man i beslut
som fattades av och av Tekniska nämnden den 10 september1987, § 137.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0190/15
§ 262 forts.

Översikt över kommunens väghållaransvar - information. Utredning av
förutsättningarna av en övergripande kommunal policy för väghållningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 15 september 2015, § 147 att informationen
noteras till protokollet och att förutsättningarna för att få till en övergripande kommunal
policy för väghållningen utreds. Utredningen görs av utredarenheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag under proposition, men den
ändringen att utredningen görs av förvaltningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista suf

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0117/13
§ 263

Finansiering 2016 avseende etableringen av "Kulturcentrum"
Kommunstyrelsen beslutar
1.

”Kulturcentrum” etableras i befintliga lokaler vid Slottegymnasiet/Musikskolan från och
med den 1 januari 2016, i enlighet med tidigare godkänd utredning.
(Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 139)
Verksamheten förläggs organisatoriskt till Musik & Kulturenheten.

2.

Finansiering av verksamheten sker under 2016 med 1 250 000 kronor i driftsanslag samt
650 000 kronor i investeringsanslag. Medel för verksamheten under budgetåret 2016
omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv (avseende driftsmedel), samt från
kommunstyrelsens investeringsutrymme (avseende investeringsmedel).

3.

Förvaltningen får i uppdrag att under 2016 upprätta förslag till beslut angående nivå på
fortsatt finansiering/driftsbudget för verksamheten från och med budgetåret 2017 och
framåt.

Sammanfattning
I enlighet med tidigare av kommunfullmäktige godkänd utredning, avseende etableringen av
ett ”Kulturcentrum” i befintliga lokaler vid Slottegymnasiet/Musikskolan föreslås nu
verksamheten att etableras från och med den 1 januari 2016.
Då denna verksamhet/organisation inbegriper många olika parter och aktörer (såväl interna
som externa) föreslås en ”projektorganisation” under budgetåret 2016, i syfte att arbeta fram
optimala former för en permanent organisation i framtiden. Verksamheten kommer under
2016 att bedrivas i tre olika ”faser” där planerade kostnader under respektive fas beräknas
enligt nedan. Den operativa verksamheten med öppethållande utöver skoltid beräknas kunna
starta i och med fas 3 (oktober 2016).
Löpande personalkostnader under hela 2016, totalt 1,0 tjänst

540 000 kr

(0,5 tjänst Koordinator + 0,5 tjänst Kommunikatör)

Övriga kostnader - Fas 1 (januari – maj):
Extern processledning i olika processgrupper
Arkitektuppdrag (kundmottagning/reception)
Projektering (kundmottagning/reception)
Marknadsföringsåtgärder

100 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
50 000 kr

Övriga kostnader – Fas 2 (juni – september):
Anpassningsåtgärder, Inventarier (kundmottagning/reception)
Skyltning på området

400 000 kr (investering)
100 000 kr (investering)

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0117/13
§ 263 forts.

Finansiering 2016 avseende etableringen av "Kulturcentrum"
Konstnärlig utsmyckning
Teknisk utrustning (kundmottagning/reception)
Marknadsföringsåtgärder

50 000 kr (investering)
100 000 kr (investering)
10 000 kr

Övriga kostnader – Fas 3 (oktober – december):
Extern processledning i olika processgrupper
Löpande driftskostnader

100 000 kr
40 000 kr

Marknadsföringsåtgärder

40 000 kr

Personalkostnader - reception/cafeteria/kundsupport/osv

220 000 kr

(totalt 2,25 tjänst under 3 månader)

Total kostnad drift 2016:
Total kostnad investering 2016:

1 250 000 kr
650 000 kr

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 152
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2015
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 123
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 139
Yrkanden
Markus Evensson (S), Kenneth Forssell (V) och Kristoffer Hansson (S): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets
förslag, med ändringen att förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till beslut angående
nivå på fortsatt finansiering/driftsbudget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Suf balanslista
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ekonomienheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0472/14
§ 264

Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud mot
spridning av lupiner utanför egen trädgård
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det beslutas om ett tillägg i den lokala ordningsstadgan så
att det blir förbjudet att så eller på annat sätt sprida lupiner utanför sin egen trädgård. Den som
ertappas eller på annat sätt avslöjas med sådan verksamhet ska själv utrota de lupiner han eller
hon spridit ut.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 38 att delegera beslutanderätten
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt yttrande
skriver förvaltningen:
”När det gäller vilka delar som ska ingå i en framtida lokal ordningsstadga har
samhällsutvecklingsförvaltningen haft en dialog med polisen under hösten 2014.
Förvaltningen är överens med polisen om att det som står i ordningsföreskrifterna ska vara
konkreta och angelägna regler som går att bevaka från polisens sida. Lupinspridning kan bli
svårt att övervaka och kommer knappast att prioriteras hos polisen”.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin skriver i sitt övervägande att ett tillägg i
ordningsstadgan om förbud av spridning av lupiner inte är praktiskt genomförbart då regeln
inte skulle gå att övervaka av polisen. Av den anledningen föreslås att medborgarförslaget
avslås.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 september 2015, § 140 att medborgarförslaget
avslås.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0472/14
§ 264 forts.

Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud mot
spridning av lupiner utanför egen trädgård
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 140
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 137
Förslag till beslut 23 juni 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015, § 38
Medborgarförslag 17 december 2014
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

34

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0375/15
§ 265

Styrdokument Krisberedskap
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Styrdokumentet Krisberedskap antas.

Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har slutit överenskommelse som reglerar kommunernas ersättning för de
uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samtidigt preciseras
statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras.
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det förebyggande arbete som kommer att bedrivas i
kommunen under mandatperioden 2015-2018. Det ger en beskrivning av hur kommunen
arbetar för att reducera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen. Syftet är vidare
att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i överenskommelse
om kommunernas krisberedkap samt ge en beskrivning av hur ersättningen kommer att
användas och en övnings- och utbildningsplan.
Styrdokumentet ska ligga till grund för risk- och sårbarhetsanalysen som måste vara antagen
och rapporterad till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 137
Förslag till beslut 4 september 2015
Förslag till styrdokument Krisberedskap 4 september 2015
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 4 september 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0011/15
§ 266

Kommunstyrelsens roll som krisledningsnämnd- information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Beredskapssamordnare Olle Björk informerar om kommunstyrelsens roll som
krisledningsnämnd.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0224/14
§ 267

Uppföljning av rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen kring uppföljning av rätt till heltid per
oktober 2015

Sammanfattning
Utifrån beslut i kommunfullmäktige arbetade förvaltningen under hösten 2014 fram ett
förslag till regelverk för rätt till heltid som presenterades för politiken 2015-01-13. 2015-0528 antogs regelverket vid beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningen har därefter skapat rutiner och tillämpningar för att administrera heltiderna.
Kommunens anställda har informerats om möjligheten att utöka sysselsättningsgrad till heltid
via kommunens intranät samt via information inom respektive förvaltning.
Ansökan om utökning av sysselsättningsgrad till heltid ska göras till den deltidsanställdes
närmaste chef. Ansökningshandlingen ska därefter skickas till personalenheten för
registrering och arkivering. Arbetsgivaren ska därefter senast inom sex månader bereda
arbetstagaren den utökade sysselsättningsgraden enligt villkoren i regelverket.
Per 2015-09-22 har fem ansökningar gällande önskemål om höjd sysselsättningsgrad till
heltid inkommit till personalenheten. Det finns ännu ingen uppgift om antalet verkställda
ansökningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 september 2015
Propositionsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0097/15
§ 268

Utredning om förvaltningen av kommunens skogar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras för vidare utredning av samordningsmöjligheterna inom
utbildnings-, omsorgs- och samhällsutvecklingsförvaltningen. I utredningen ska ingå
skriftlig redovisning från rektorn på Naturbruksgymnasiet och skriftlig redovisning från
chefen för Arbetsmarknadsenheten.
2. Ärendet ska behandlas åter i kommunstyrelsen 5 november 2015.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har den 10 mars 2015 fått i uppdrag att utreda möjligheterna till
egen drift av den egna skogliga verksamheten, samordningsmöjligheterna inom utbildnings-,
omsorgs- och samhällsutvecklingsförvaltningen för att göra detta möjligt, Utreda för- och
nackdelar med alternativet en ny upphandling samt att presentera dessa alternativ för
kommunstyrelsen i september 2015.
Kommunchefen har överlämnat utredningen för beredning i samhällsutvecklingsförvaltningen. Kommunchefens förslag till beslut baseras på inkommet underlag från
samhällsutvecklingsförvaltningen. Nuvarande förvaltningsavtal med Mellanskog AB gäller
till den 31 januari 2016.
I samhällsutvecklingsförvaltningens underlag redogörs för kostnaderna gällande 2014 i
nuvarande avtal med Mellanskog AB samt en beräkning av kostnaderna för förvaltning i egen
regi med en särskild skoglig tjänsteman. Kostnadsskillnaden mellan alternativen är betydande
varför intentionen i den inkomna skrivelsen från Socialdemokraterna, att identifiera
kompletterande arbetsuppgifter till tjänsten skoglig tjänsteman, blir avgörande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har undersökt samordningsmöjligheter men lämnar i sin
skrivelse ingen ledning i hur dessa arbetsuppgifter skall identifieras.
Skrivelsens fråga om, liksom utskottets beslut att, utreda för- och nackdelar med alternativet
en ny upphandling, tolkar undertecknad som en fråga gällande för- och nackdelar med en
skoglig förvaltning i avtal med entreprenör även framöver. Underlaget från samhällsutvecklingsförvaltningen ger här inga synpunkter. Den direkta kostnaden för förvaltning på
entreprenad är, som ovan nämnts, avsevärt lägre. Kvaliteten kan sannolikt bedömas som
likvärdig baserad på de erfarenheter av Mellanskog AB:s förvaltning som registrerats. En
skogsbruksplan har framtagits under entreprenadperioden för att optimera de skogliga
tillgångarna.
Att bedöma huruvida det samlade ekonomiska utfallet av Mellanskogs förvaltning gentemot
en egen sådan skulle skilja är dock vanskligt.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-01
Diarienummer

KS 0097/15
§ 268

Utredning om förvaltningen av kommunens skogar
Vid ett antagande om att samma mängder avverkas och försäljs under samma år skulle
rimligen ersättningen till kommunen för råvaran bli densamma oavsett vem som förvaltar.
Avseende återplantering torde ett liknande resonemang kunna föras med utgångspunkt i att en
egen tjänsteman måste förutses ha liknande skoglig kompetens som en tjänsteman hos en
entreprenör.
Kommunchefen bedömning därför att det för närvarande ej kan anses finnas underlag för att
inrätta en skoglig tjänsteman varför föreslås att en upphandling av entreprenör för förvaltning
av kommunens skogliga tillgångar, att gälla från den 1 februari 2016, bör initieras omgående.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 september 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens underlag till beslut 23 september 2014
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 54
Skrivelse från socialdemokraterna 3 mars 2015
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Ärendet återremitteras för vidare utredning av
samordningsmöjligheterna inom utbildnings-, omsorgs- och
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Markus Evensson (S): Bifall till Kenneth Forssells yrkande om återremiss. I
utredningen ska ingå skriftlig redovisning från rektorn på Naturbruksgymnasiet
och skriftlig redovisning från chefen för Arbetsmarknadsenheten.
Lars G Eriksson (SD): Bifall till Kenneth Forssells yrkande om återremiss.
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till Kenneth Forssells yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande om att det i utredningen ska ingå skriftlig redovisning från rektorn på
Naturbruksgymnasiet och skriftlig redovisning från chefen för Arbetsmarknadsenheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Kommunchefen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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