PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15

Plats och tid

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30 - 11:00

Beslutande:

Lars Molin (M) ordförande
Allan Cederborg (M) tjg ers istället för Mia Troedsson § 221
Christer Sjöström (M) tjg ers istället för Mia Troedsson § 222-224
Kennet Hedman (M)
Sören Görgård (C)
Harald Noréus (L)
Yvonne Oscarsson (V)
Lars Björkbom (KD)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S) tjg ers istället för Örjan Fridner (S)
Stina Michelson (S)
Irene Jonsson (M)
Kristoffer Hansson (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Mikael Olsson (SD)

Övriga deltagande

Ulf Nyman (C) ej tjg ers
Rolf Paulsson (-) ej tjg ers
László Gönczi (MP) ej tjg ers
Fastighetschef Anders Berg, § 222
Verksamhetsansvarig Erik Nilsson, § 224
Tf kommunchef Nicklas Bremefors
Informationschef Pär Jonsson
Samhällsutvecklingschef Lasse Norin
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Stina Michelson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-09-15

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Lars Molin
Justerande

...........................................................................

Stina Michelson

Paragrafer

221-224

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-15

Datum för anslags upprättande

2016-09-16

Datum för anslags nedtagande

2016-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15

§ 221 Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48) ..................................................................................................................................... 4
§ 222 Ombyggnation av Förvaltningshusets entréplan, information ........................................ 6
§ 223 Folkparkens framtid. Samverkanskoncept Folkparken ................................................... 7
§ 224 Information om Slottehubben.......................................................................................... 9

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0339/16
§ 221

Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48)
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till remissyttrande antas.
2. Till remissyttrandet ska tillföras att Ljusdals kommun säger defintivt nej till tvingande
kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen.

Sammanfattning
Indelningskommittén har den 23 juni 2016 lämnat ett delbetänkande som bland annat innebär
att Region Gävleborg, formellt landstinget, slås samman med landstingen i Uppsala, Örebro,
Västmanland, Södermanland och Dalarna i en storregion benämnd Region Svealand. Även
länen slås samman till en gemensam länsstyrelse.
Delbetänkandet innehåller flera förslag på författningsändring som konsekvenser av
betänkandets innehåll. Dessutom resonemang om bland annat aspekter såsom demokrati,
effektivitet, benämningar med mera.
Delbetänkandet i dess helhet kan erhållas som pdf-fil.
Remissvar skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 6 oktober, vilket ger tid för
en kommunal beslutsprocess.
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2016, § 96 att förslag till remissyttrande godkänns.
Vid dagens sammanträde delar Sören Görgård (C) ut centerpartiets förslag till remissyttrande
och Markus Evensson (S) delar ut socialdemokraternas förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 96
Kommunchefens skrivelse 3 augusti 2016
Yttrande över remiss om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) 23 augusti 2016
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 92
Remiss från Finansdepartementet 8 juli 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0339/16
§ 221 forts.

Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48)
Yrkanden
Sören Görgård (C): Centerpartiets förslag till remissyttrande antas.
Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Harald Noréus (L), Lars Björkbom (KD och
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Markus Evensson (S): Socialdemokraternas förslag till remissyttrande antas.
Kristoffer Hansson (MP): Sista meningen i centerpartiets förslag till yttrande, ”Ljusdals
kommun säger definitivt nej till tvingande kommunsammanslagningar som en följd av
regionaliseringen”, ska tillföras kommunens yttrande.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
Yvonne Oscarssons m fl yrkande.
Reservationer
Sören Görgård (C), Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S) och
Peter Engdahl (S).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0040/16
§ 222

Ombyggnation av Förvaltningshusets entréplan, information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Fastighetsenheten har efter fullmäktiges beslut 2016-06-13, § 124 mer i detalj
granskat föreliggande ombyggnadsförslag. Förvaltningen har framförallt tittat på
att placera om sammanträdeslokalerna.
Genom att vrida Ljusdalssalen och flytta fram Tallåsenrummet mot foajén får
Ljusdalssalen dagsljusinsläpp från de fönster som finns i ytterväggen där
Tallåsenrummet ursprungligen varit placerat. Båda lokalerna får en betydligt
bättre tillgänglighet samt att säkerheten förbättras genom bättre utrymningsvägar.
För att kunna genomföra åtgärden krävs att en pelare utväxlas med balkar för att
sedan kunna rivas undan.
Åtgärden är genomförbar men innebär en merkostnad på ca 470 000 kronor.
Dessa kostnader ryms i dagsläget inte inom den tilldelade budgeten för
ombyggnationen. Om en besparing på motsvarande summa kan hittas, kan denna
smärre förändring eventuell bli aktuell i ett senare skede.
Fastighetschef Anders Berg informerar om att man redan nu funnit besparingar
som gör att den merkostnaden ryms inom den tilldelade budgeten för
ombyggnationen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras
till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0093/12
§ 223

Folkparkens framtid. Samverkanskoncept Folkparken
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef Lasse Norin informerar om det samverkansprojekt som planeras
mellan kommunen och Mittia Event gällande Folkparken.
Konceptbeskrivning
•
•
•
•

Konceptet utgår ifrån samma konceptidé som EstradLjusdal och SlotteHubben, d v s
med samverkan som nyckelord- En koordinerande funktion tillsammans med externa
aktörer.
Mittia Event hyr kontorslokaler i Folkparken och finns på plats året om.
Kommunen fortsätter äga fastigheter och mark, för att garantera tillträde för
allmänheten till grönytor och lekpark.
Mittia Event får en roll som koordinator/utvecklingsmotor i Folkparken, via uppdrag
från kommunen (avtal ska formas).

Ljusdals kommun får:
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

En koordinatorsfunktion ”på plats” i Folkparken för lokalbokningar, marknadsföring
samt kontaktyta mot externa aktörer.
Tillgång till Mittias kompetens och nätverk inom eventbranschen.
En långsiktig partner som vill skapa utveckling i bygden, och som inte har som mål att
enbart optimera ekonomisk vinst.
Daglig tillsyn och administrativ drift i Folkparken (tidigare CuO`s syssla).
Ett strukturerat utvecklingsarbete av Folkparken/Älvvallen, i samverkan med andra
externa aktörer.
På sikt ökade hyresintäkter för arrangeman och event på området.
En ”levande” folkpark.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0093/12
§ 223 forts.

Folkparkens framtid. Samverkanskoncept Folkparken
Mittia Event får:
•
•
•

En optimal fysisk miljö att fortsätta utveckla sin egen mässverksamhet i. (2017 års
mässa planeras bli 30% större).
En optimal fysisk miljö att skapa nya event och mässor i (som i sin tur skapar stora
mervärden i kommunen).
En möjlighet att bygga ett attraktivt ”helhetskoncept” för området kring Folkparken
och Älvvallen, tillsammans med andra aktörer (ex vis LIF, Hembygdsgården, lokala
företag och föreningar).

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2016-09-15
Diarienummer

KS 0014/16
§ 224

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

Sammanfattning
Verksamhetsansvarig Erik Nilsson informerar om SlotteHubben som är kommunens
kulturella verksamhetscenter.
Kommunstyrelsen får också göra en rundvandring i lokalerna på Slottegymnasiet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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