PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08

Plats och tid

Folkparksrestaurangen Ljusdal, kl 08:30 - 12:15

Beslutande:

Lars Molin (M) ordförande
Allan Cederborg (M) tjg ersättare istf Mia Troedsson (M)
Kennet Hedman (M)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Jonny Mill (LB)
Yvonne Oscarsson (V)
Lars Björkbom (KD)
Markus Evensson (S)
Örjan Fridner (S)
Stina Michelson (S)
Irene Bergström (S)
László Gönczi (MP) tjg ersättare istf Ingalill Fahlström (MP)
Benny Bergström (SD)
Lars G Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Rolf Paulsson (-) ej tjg ersättare
Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 269, 271
VD Rickard Brännström, § 270-271
VD Lars Wennerholm, § 272
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Irene Bergström (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-10-13

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande
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Lars Molin
Justerande
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Irene Bergström

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-10-08

Datum för anslags upprättande

2015-10-14

Datum för anslags nedtagande

2015-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

§ 269

Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar:
Balanskravsresultat
Årets resultat
Uttag ur resultatutjämningsreserv (RUR)
Balanskravsresultat

- 7,1 miljoner kronor
3, 1 miljoner kronor
- 4, 0 miljoner kronor

I RUR återstår efter uttag 33,9 miljoner kronor.
Delårsrapport per 30 augusti
Resultat
Nämnderna
Återbetalning AFA
Semesterlöneskuld

10, 4 miljoner kronor
-18, 8 miljoner kronor
9,8 miljoner kronor
10,6 miljoner kronor

Det finansiella målet med en ökning av soliditeten med 1 procentenhet klaras delvis.
Fullmäktigemål
-

Antal arbetstillfällen ökar
Utbildningsnivån sänks
Infrastruktur och kommunikationsförbindelser förbättras
Oförändrat utbud av boendeformer och boendemiljöer

Prognos
Resultat
Nämnderna
Återbetalning AFA
AB Ljusdalshem

Justerare

6,7 miljoner kronor
-24,7 miljoner kronor
9,8 miljoner kronor
13,0 miljoner kronor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08

§ 269 forts.

Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun
Det är osäkert om det finansiella målet med en ökning av soliditeten med 1 procentenhet
klaras.
Delårsrapport
+ Utbildningsnämndens och kommunstyrelsens positiva resultat
+ Omsorgsnämnden håller budget september-december
- Omsorgsnämnden -32 miljoner kronor
- Utbildningsnivån sänks
Prognos
+ Kommunstyrelsens positiva resultat
+ Omsorgsnämnden håller budget september-december
- Omsorgsnämnden -32 miljoner kronor
- Utbildningsnämnden håller inte budget september-oktober
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 september 2015
Delårsrapport 2015
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 250
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 143
Utbildningsnämndens protokoll 24 september 2015, § 90
Yrkanden
László Gönczi (MP): Omsorgsnämndens ram 2015 får ett tillskott på 15 miljoner kronor.
Markus Evensson (S): Avslag på László Gönczis yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna delårsrapporten.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

§ 270

Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus AB
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till
protokollet.
Sammanfattning
VD Rickard Brännström informerar:
•
•
•

•

Resultat per 30 augusti 5,6 miljoner kronor för AB Ljusdalshem
Resultat per 30 augusti 4,9 miljoner kronor för AB Ljusdals Servicehus
Låg vakans
- Renoveringar
- Saneringar
- 30-35 omflyttningar per månad
Underhåll ca 28 miljoner kronor för helåret

Planerade försäljningar
•
•
•

Turistvägen 35, Järvsö, 8 lägenheter
Museivägen 9, Ljusdal, 4 lägenheter
Björkbacka, Järvsö, 15 lägenheter

Planerade köp
•
•

Kommunal mark Stenevägen, Järvsö
Järvsö camping

Större projekt
•
•
•
•
•

Justerare

Byte till LED-belysning
Fiber till alla lägenheter
Tillbyggnad kontorsdel, Hogdinsgatan
Ombyggnad Gärdeåsvägen 14 för trygghetsboende
Nyproduktion Molinsgatan

Utdragsbestyrkande

6

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08

§ 270 forts.

Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus AB
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2015
Delårsrapport per 30 augusti
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera delårsrapporten till
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0391/15
§ 271

Efterutdelning från AB Ljusdalshem
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. AB Ljusdalshem lämnar utdelning om 3 454 000 kronor i enlighet med § 4 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. AB Ljusdalshem återbetalar del av villkorat aktieägartillskott om 9 600 00 kronor i
enlighet med § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för delfinansiering
av investeringar i syfte att främja integration och social sammanhållning.
Bakgrund
I § 4 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ges möjlighet till värdeöverföring
motsvarande hälften av realisationsvinsten vid avyttring av fastigheter.
I § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ges möjligheten till
värdeöverföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet
används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.
I enlighet med § 5 föreslås en återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 9 600 000
kronor. Ljusdals kommun lämnade år 2004 ett villkorat aktieägartillskott med 25 000 000
kronor. T o m 2014 har Ljusdalshem återbetalat 1 893 000 kronor och det kvarstår 23 107 000
kronor. Efter återbetalningen om 9 600 000 kronor kvarstår 13 507 000 kronor av det
villkorade aktieägartillskottet.
De 9 600 000 kronorna skall delfinansiera: renovering av aulan på slottegymnasiet med
6 500 000 kronor, betongparken på Östernäs med 2 500 000 kronor samt lekplatser med
600 000 kronor.
Syftet med en upprustning av aulan på Slottegymnasiet är att skapa en kulturscen för alla
invånare i kommunen. Aulan kommer också vara en viktig ingrediens i etableringen av
Kulturcentrum vid Slottegymnasiet/Musikskolan. Betongparken och lekplatser är viktiga
mötesplatser för unga i Ljusdal. Renovering av aulan och skapandet av ett Kulturcentrum,
byggandet av Betongparken och upprustning av lekplatser är aktiva åtgärder för att uppfylla
kommunfullmäktigemålet att Kultur och fritid ska ha en central roll i att skapa ett socialt
hållbart samhälle och vara tillgängligt för alla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0391/15
§ 271 forts.

Efterutdelning från AB Ljusdalshem
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2015
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 132
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

§ 272

Delårsrapport 2015 för Ljusdal Energikoncern
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten för Ljusdal Energikoncern noteras till protokollet.

Sammanfattning
VD Lars Wennerholm informerar:

Resultat efter finansiella poster

Koncern
Redovisning
2015-08-31

Prognos
2015

9 189 000 kronor

1 397 000 kronor

VD informerar också om Samkraft AB. Kommunen har betalat sitt borgensåtagande på 8
miljoner kronor till bolaget. Det finns en regressrätt på de pengarna och det pågår en
diskussion om framtiden via Ljusdal Energi AB.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0335/15
§ 273

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra
Gåvomedelsfon
Kommunstyrelsen beslutar
1. Siv Pettersson (S) väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Olof Eriksson i Rångstra
Gåvomedelsfond.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Bosse Hedin (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
stiftelsen Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond.
Fyllnadsval ska därför genomföras.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Siv Pettersson (S) väljs till ny ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande.
Ordföranden finner ordföranden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Siv Pettersson
Förtroendemannaregister
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0427/15
§ 274

Viktigt etableringsärende för kommunen som gäller bemötande av
företag samt skapandet av arbetstillfällen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att, efter överläggning med myndighetsnämndens
ordförande, ställa in det planerade informationsmöte som plan- och
byggenheten aviserat till den 22 oktober.
2. Kommunchefen får i uppdrag att verka för att bygglovsärendet ovan förbereds
och presenteras för myndighetsnämnden den 22 oktober så att
myndighetsnämnden kan ta beslut den dagen.
3. Kommunchefen får i uppdrag att utreda myndighetsnämndens organisation i
relation till övrig organisation.
Sammanfattning
Markus Evensson (S) begär att ett extra ärende tas upp på dagordningen.
Socialdemokraternas ledamöter har i skrivelse daterad 7 oktober 2015 yrkat att
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde tar upp ett extra ärende, rubricerat som
”Viktigt etableringsärende för kommunen som gäller bemötande av företag samt
skapandet av arbetstillfällen”.
Vindmark har för avsikt att etablera två stycken mindre vindkraftsparker i närheten av
Harsagården. Ansökan om bygglov skickas in för Bondarvsvallsberget den 8 april 2015 och
för Blacksåsberget den 29 april 2015. Under processen skickades ett antal kompletteringar in
till Ljusdals kommun och den 28 augusti och den 4 september 2015 fick Vindmark besked om
att bygglovsansökan för Blacksås- respektive Bondarvsvallsberget var kompletta.
Den 24 september sammanträdde myndighetsnämnden och på dagordningen fanns ärendet om
Blacksåsberget. Myndighetsnämnden avslog förvaltningens förslag om att skicka ärendet till
Länsstyrelsen och återremitterade ärendet angående bygglovet till förvaltningen.
Anledningen till återremissen, enligt den information de socialdemokratiska ledamöterna
erhållit från kommunchefen, är att det ska hållas informationsmöten med ca 300 sakägare i
denna fråga. Eftersom det inte blev ett ärende för Länsstyrelsen måste bägge
bygglovsärendena, enligt plan- och byggavdelningen, tas upp på ett informationsmöte som är
inbokat den 22 oktober.
Socialdemokraterna påpekar att de planerade vindkraftparkerna på Blacksås- och
Bondarvvallsberget inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Hade de varit det hade
sakägarkretsen varit alla som beslutet angår. Nu ska dock de planerade parkerna hanteras som
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0427/15
§ 274 forts.

Viktigt etableringsärende för kommunen som gäller bemötande av
företag samt skapandet av arbetstillfällen
ett bygglovsärende. Vid prövning av bygglov är sakägarkretsen de som äger eller bebor
fastigheter direkt gränsande till de aktuella fastigheterna.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen bedömer detta ärende som mycket viktigt då
kommunen behöver visa en vänlig och serviceinriktad attityd mot företag som vill investera i
vår kommun och därmed skapa arbetstillfällen och starkare ekonomiska flöden. De menar att
kommunen under gällande lagar, reglementen och policys alltid skall sträva efter att skapa en
levande och utvecklingsbenägen kommun. Mot den bakgrunden har de svårt att förstå de
argument och den handläggningsordning som förespråkas i detta ärende.
Med anledning av detta ställs följande yrkanden i kommunstyrelsen under torsdagen den 8
oktober 2015:
1. Ärendet tas upp för behandling på kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 8
oktober 2015 vad gäller handläggningsordning för kommunens del.
2. Vi kräver vidare att det planerade informationsmötet som plan- och byggenheten och dess
politiska ledning, har aviserat den 22 oktober ställs in.
3. Vi kräver vidare att bygglovsärendena ovan förbereds och presenteras för
Myndighetsnämnden den 22 oktober så att Myndighetsnämnden kan ta beslut på sitt möte den
dagen.
Sammanträdet ajourneras för genomläsning av handlingen. Efter tio minuter återupptas
förhandlingen.
Kommunstyrelsens sekreterare går igenom kommunallagens bestämmelser kring
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Sammanträdet ajourneras. Efter 15 minuter återupptas förhandlingen.
Yrkanden
Markus Evensson (S):
1. Kommunchefen får i uppdrag att, efter överläggning med
myndighetsnämndens ordförande, ställa in det planerade informationsmöte
som plan- och byggenheten aviserat till den 22 oktober.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0427/15
§ 274 forts.

Viktigt etableringsärende för kommunen som gäller bemötande av
företag samt skapandet av arbetstillfällen
2. Kommunchefen får i uppdrag att verka för att bygglovsärendet ovan
förbereds och presenteras för myndighetsnämnden den 22 oktober så att
myndighetsnämnden kan ta beslut den dagen.

Yvonne Oscarsson (V): Kommunchefen får i uppdrag att utreda myndighetsnämndens organisation i relation till övrig organisation.
László Gönczi (MP): I utredningen ska beaktas jävsproblematiken.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande nr 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande nr 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-10-08
Diarienummer

KS 0428/15
§ 275

Samordningsförbund Gävleborg - förfrågan om medelsfördelning inför
2016.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förfrågan från samordningsförbundet.
Sammanfattning
Markus Evensson (S) kommunens representant i Samordningsförbundet Gävleborg
informerar om att samordningsförbundet fått besked om möjlig medelstilldelning
från staten för 2016. Beloppet har justerats uppåt sedan det första beskedet i våras.
Möjligt belopp från staten för 2016 för Samordningsförbund Gävleborg är 3 329
750 kronor. Ett mycket glädjande besked då det skulle ge samordningsförbundet ett
betydligt mycket större handlingsutrymme att bland annat kunna erbjuda
projektmedel till viktiga satsningar utifrån den nu antagna verksamhetsplanen.
Samordningsförbundet budget för 2015 är 4 000 000 kronor. Om förbundet kan
matcha erbjudandet från staten får man alltså en utökad budget med drygt
2 500 000 kronor.
Förbundet behöver nu besked från samtliga kommuner och Region Gävleborg om
man tillsammans är beredda att bidra med motsvarande belopp. För Ljusdals
kommun handlar det om 108 000 kronor.
Ärendet brådskar eftersom samordningsförbundet behöver lämna besked till
Försäkringskassan senast den 22 oktober om vilken beredskap länet har att matcha
statens möjliga tilldelning.
Beslutsexpediering
Akt
Samordningsförbundet Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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