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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-11-06

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdagen den 6 november 2019 klockan 08:30-15:55

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C)
Lars Molin (M) § 201-203
Roger Kastman (KD) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 204-217
Ronney Olsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Bodil Eriksson (LB) tjg ersättare istället för Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
László Gönczi (MP)
Roger Kastman (KD) § 201-203

Övriga deltagande

Utses att justera

Förvaltningschef Ingrid Sundström, förvaltningschef Kennet Forssell,
förvaltningschef Lasse Norin och tf förvaltningschef Carina Bryngelsson, § 202203
Chef utredarenheten Carina Thorén § 207
Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 208-209
Biträdande kommunchef Mikael Björk
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund
Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 12 november 2019

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 201-217

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-11-06

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Datum för anslags uppsättande

2019-11-12

Datum för anslags nedtagande

2019-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-11-06

§ 201

Dnr 00061/2019

Information från kommunchefen oktober 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:


Östernäs – Klart med projektledare för sanering. Påbörjat arbetet med
underlag för upphandling av sanering. Projektledaren ingår även i
arbetsgruppen för utveckling Östernäs.



Timmerterminalen – Möte med bolagen och Trafikverket den 31/10.



Timmeromlastning Ede – Inget nytt att rapportera.



Fiskodling Bränta – Tekniskt samråd den 31/10.



Inköp Gävleborg – Beslut finns i berörda kommuner. Process pågår
gällande nätverkssamarbete. Avvaktar underlag från Gävle gällande
förhandling om Gävles utträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 202

Datum

2019-11-06

Dnr 00094/2018

Månadsuppföljning per 30 september
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Biträdande kommunchef Mikael Björk redovisar månadsuppföljning per 30
september 2019 samt uppdaterad prognos för 2019:
Nämndernas nettokostnader mot budget är -50 697 000 kronor
Kommunstyrelsen
+ 1 905 000 kr
Samhällsservicenämnden
+ 900 000 kr
Utbildningsnämnden
- 10 474 000 kr
Omsorgsnämnden
- 17 774 000 kr
Arbetsmarknads- och socialnämnden - 26 134 000 kr
Årets balanskravsresultat är - 46 685 000 kronor. Detta förutsätter att
15 371 000 kronor får disponeras ur resultatutjämningsfonden. Frågan om
tillämpning av aktuellt regelverk har hänskjutits till de sakkunniga
revisorerna för avgörande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 203

Datum

2019-11-06

Dnr 00540/2018

Strukturella förändringar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att under kvartal 1 år 2020
följa upp arbetet med strukturella förändringar.
Sammanfattning av ärendet
Nämndsordförande för respektive nämnd samt förvaltningschef för
respektive förvaltning redovisar för kommunstyrelsen de beslut som fattats
kopplat till budget 2020 samt ELP 2021-2022, strukturella förändringar samt
återställande av negativt eget kapital.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019
Presentation omsorgsnämnden
Presentation arbetsmarknads- och socialnämnden
Presentation utbildningsnämnden
Presentation samhällsservicenämnden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att under kvartal 1 år 2020 följa upp
arbetet med strukturella förändringar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Arbetsutskottet

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 204

Datum

2019-11-06

Dnr 00042/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Budgetberedningens reviderade förslag till kommunens budget för 2020
med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för
2021-2022 godkänns.
2. Nämndernas budgetbeslut noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om kommunens budget för
2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för
2021-2022. Av beslutet framgår även att budgeten ska revideras i november.
Därefter har kommunen upprättat delårsbokslut och helårsprognos per 31
augusti 2019. Kommunens prognos för skatteintäkter och statsbidrag har
dessutom uppdaterats baserat på SKL:s cirkulär 19040 daterat 1 oktober
2019.
Baserat på ovanstående förändringar har budget 2020 och ELP 2021-2022
reviderats med 6 175 000 kronor avseende förbättrat resultat för 2019 och de
konsekvenser det medför för balansräkning, kassaflödesanalys och
balanskravsutredning (det vill säga ingångsvärden för budget 2020 och ELP
2021-2022). Därefter har SKL:s uppdaterade prognos för skatteintäkter och
statsbidrag föranlett uppjustering av budgeterade intäkter med 1 690 000
kronor för 2020, 4 402 000 kronor för 2021 samt 8 325 000 kronor för 2022.
Ramarna för driftbudget inom respektive nämnds ansvarsområde har
justerats upp avseende lönerevision för 2019 med sammantaget 16 102 000
kronor medan den centrala tilläggsbudgeten för lönerevision har justerats
ned i motsvarande mån. Därtill har arbetsmarknads- och socialnämndens
budgetram minskats 530 000 kronor och omsorgsnämndens budgetram ökats
med 530 000 kronor avseende omfördelning av ansvar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-11-06

Balansbudget, finansieringsbudget samt balanskravsutredning för budget
2020 och ELP 2021-2022 har uppdaterats med avseende på ovanstående
förändringar.
Prognosen för 2019 förutsätter att 15 371 000 kronor får disponeras ur
resultatutjämningsfonden (RUR) i enlighet med fullmäktiges beslut om
budget 2019 och ELP 2020-2021 i juni 2018. Vid nämnda tidpunkt var
samtliga förutsättningar för att få disponera RUR uppfyllda för den aktuella
planeringsperioden. Enligt SKL:s beräkningar publicerade i cirkulär 19040
per 1 oktober 2019 har förutsättningarna förändrats och villkoren för
disposition av RUR är uppfyllda först under åren 2020-2023. Om disposition
av RUR inte tillåts kommer balanskravsresultatet för 2019 försämras med
15 371 000 kronor och förbättras för 2020 i motsvarande mån. Frågan om
tillämpning av aktuellt regelverk har hänskjutits till de sakkunniga
revisorerna för avgörande.
Finansiella mål och investeringsramar kvarstår oförändrade i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2019.
Ärendet bordläggs. Ärendet tas upp igen efter 30 minuter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2019, § 108
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 oktober 2019
Presentation 21 oktober 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C):

Justerandes signatur

-

Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med extern kompetens
ta fram en plan för hur en omställning kan ske som innebär en
genomlysning av alla verksamheter, samt ta fram kostnader för ett
omställningsarbete och tidplan. Målet, och uppdraget, är att sänka
kostnaderna med 40 miljoner kronor.

-

Utredningar ska göras inom fem områden som kan minska
kommunens kostnader:




Att utreda nyttjandegraden av Vägmästaren.
Att utreda kommunens taxor, varje taxa ska vara indexreglerad med
relevant index.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen





2019-11-06

Att utreda kommunens utnyttjande av lokaler. Överflödiga lokaler
ska avyttras.
Att utreda effektiviteten av en bilpool i egen regi jämfört med
outsoursing.
Att utreda nivån på kommunens bemanningspool.

-

Ramen för samhällsservicenämnden ska sänkas med ytterligare fem
miljoner kronor.

-

Kostnaderna för politiker ska sänkas:
 Arvodet för kommunstyrelsens ordförande sänks från 90 till 80%
av riksdagsarvodet.
 1:e vice ordförandenas arvoden i UN, ON, SSN och ASN sänks
från 10 till 5% av riksdagsarvodet.
 Arvodena för alla övriga politiker sänks med 5% under 2020 till
2022.

-

Ekonomiska månadsrapporter ska införas för alla nämnder och för
hela kommunen.

-

Kommunchefen får i uppdrag att effektivisera kommunens
verksamheter enligt rapporten strukturella förändringar tillsammans
med berörda chefer med målsättningen att minska de administrativa
kostnaderna med 20 miljoner kronor varav fem miljoner kronor
under 2020.

-

Rapport om åtgärder och effekter ska ges till kommunstyrelsen varje
månad från januari 2020.

Lena Svahn (MP) och Stina Bolin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Bodil Eriksson (LB):
-

-

Justerandes signatur

Kommunchefen får i uppdrag att säga upp 90 anställda. Besparing på
ca 45 miljoner kronor.
En total genomlysning av samtliga verksamheter ska utföras av en
extern konsult, för att säkerställa att kommunens verksamheter
bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt försvarbart sätt.
Konkurrensutsätta städverksamheten pga Ljusdals kommuns stora
areal.
Se över möjligheten att digitalisera t e x försörjningsstödet.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

-

2019-11-06

Ljusdals kommun ska aktivt informera om, uppmuntra och underlätta
för de personalgrupper som önskar bilda intraprenader.
Sänkning av politikerarvodena. Arvodet för kommunstyrelsens
ordförande sänks från 90% till 70% av ett riksdagsarvode. 1:a vice
ordförandenas arvoden i utbildnings-, samhällsservice-, omsorgs- och
arbetsmarknads- och socialnämnderna sänks från 10% till 5% av
riksdagsarvodet. Övriga politiska arvoden sänks med 5%.

Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Sören Görgårds yrkande och
mot Bodil Erikssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Bodil Eriksson (LB), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Ronney Olsson
(V) och Roger Kastman (KD) reserverar sig mot beslutet
Protokollsanteckning
László Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att han föreslår att
fullmäktige höjer skattesatsen med 50 öre, så att nämnderna ska kunna
tilldelas ramar för 2020 så att de ska kunna klara uppdraget utan orimliga
konsekvenser.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 205

Datum

2019-11-06

Dnr 00207/2019

Ej verkställda beslut - äldreomsorg samt stöd och
omsorg andra kvartalet 2019
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande första kvartalet 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019
Protokoll från omsorgsnämnden 18 september 2019, § 127
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 4 september 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-11-06

§ 206

Dnr 00311/2019

Sammanträdesdagar 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige antas.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020:
Jan

Feb

KS

9

6

KF

27

24

Mar Apr Maj Jun Aug Sep
7
12
8
13
10
28*
30

27

25

15*

-

28

Okt Nov Dec
12
1
26
19

30

* Budget
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 oktober 2019
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 207

Datum

2019-11-06

Dnr 00402/2018

Glokala Sverige, ett Agenda 2030-projekt
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun ansöker om att få delta i projektet Glokala Sverige
under 2020.
2. Kostnaderna för konferensdeltagande inom projektet hanteras inom
kommunstyrelseförvaltningens ordinarie budget.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inbjuder kommuner att delta i en
kommunikation- och utbildningsprojekt för att stärka kunskap och
engagemang för ett arbete med Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. Erbjudandet innebär främst tillgång till
utbildningsinsatser och ett nationellt nätverk. Ansökan ska göras senast 25
november.
Då kommunen avser att arbeta utifrån Agenda 2030 och beslut tagits om
översyn av kommunens styr- och målmodell med Agenda 2030 som
ledstjärna önskas stöd och utbildning i organisationen för att öka
förutsättningarna att genomföra detta. Ett deltagande i projektet förväntas ge
detta stöd, varför kommunen föreslås ansöka om deltagande i Glokala
Sverige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 oktober 2019
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 96
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Bodil Eriksson (LB) och Ronney Olsson (V): Bifall till
förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-06

Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för ansökan
Ekonomienheten (CG och KA)

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 208

Datum

2019-11-06

Dnr 00265/2019

Reglemente för krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglementet för krisledningsnämnden antas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen
ha en krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledande politiska organ inför
och i samband med om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
Reglementet är utökat sedan förra mandatperioden för att ännu tydligare
klargöra krisledningsnämndens uppgifter, roll och samverkan med krisorganisationen. Värt att notera är att i detta nya reglemente förslås att
kommunstyrelsens arbetsutskott nu är krisledningsnämnd samt att krisledningsnämnden sammanträder minst en gång per år i syfte att öva eller
pröva sin krisledningsförmåga. Dessa båda förändringarna har framkommit
efter erfarenheter från tidigare kriser i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019
Reglemente för krisledningsnämnden 4 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 209

Datum

2019-11-06

Dnr 00136/2019

Plan för hantering av extraordinära händelser
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Plan för hantering av extraordinära händelser fastställs hädanefter av
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan fastställdes
av kommunfullmäktige 29 februari 2016.
Beskrivning av ärendet
Ljusdals kommuns krisorganisation har förändrats. För att lättare kunna hålla
den nya krisorganisationen och dess förbättringsarbete aktuell, och anpassad
till Ljusdals kommuns krisarbetes behov, föreslås att detta dokument fastställs av kommunstyrelsen och inte som tidigare av kommunfullmäktige.
Detta eftersom det inte är ett dokument som verken i Ljusdals kommuns
struktur eller i överenskommelsen med MSB och SKL kräver kommunfullmäktiges beslut. I Överenskommelse om kommuners krisberedskap
2019-2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) står att "Planen för hantering
av extraordinära händelser ska beslutas lägst av kommundirektören".
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 99
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 september 2019
Plan för hantering av extraordinära händelser
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
16(26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 210

Datum

2019-11-06

Dnr 00287/2019

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal med
beräknat färdigställande senast år 2022.

2.

3 miljoner kronor avsätts till kommunstyrelsens investeringsbudget för
projektering av boendet.

3.

Ärendet ska åter till kommunfullmäktige för slutligt beslut samt
finansiering.

Kommunstyrelsen beslutar
(under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.)
1.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för beslut om ett nytt
vård- och omsorgsboende i centrala Ljusdal.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden fattade den 18 september 2019 beslut med en begäran om
att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs i centrala Ljusdal. I underlaget
är det tydliggjort att det finns behov av nytt boende med inriktning på
demens senast år 2022- 2023.
Utifrån att kommunstyrelsen är fastighetsägare ska uppdraget att projektera
ett nytt boende verkställas av kommunstyrelsen.
I förslaget till beslut ger kommunstyrelsen i uppdrag till kommunchefen att
ta fram underlag för beslut. I underlaget ska tydligt framgå ekonomiska
kalkyler för investering och drift av boendet. Placering och utformning av
boendet samt en tidsplan för genomförandet.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-06

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2019
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 97
Omsorgsnämndens protokoll 18 september 2019, § 136
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 september 2019
Förstudie Särskilt boende för äldre 21 februari 2019
Framtidens äldreboende
Kommunchefens skrivelse 5 september 2019
Ljusdalshems skrivelse 8 augusti 2019
Visionsskiss Östernäs
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Irene Jonsson (S), Bodil Eriksson (LB), Ronny Olsson
(V) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunchefens förslag. 3 miljoner
kronor avsätts till kommunstyrelsens investeringsbudget för projektering av
boendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 211

Datum

2019-11-06

Dnr 00110/2019

Finansiering av ersättningsväg vid Hedenlundsvägen i
Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun avböjer Trafikverkets erbjudande om samupphandling
och kommunal medfinansiering gällande gång- och cykelväg samt
belysning vid Hedenlundsvägen i Järvsö.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket planerar att bygga en ny trafiklösning i korsningen väg 83
(Turistvägen) och väg 696 (Rödmyravägen) i Järvsö. Detta innebär att
korsningen som finns i dag ska få en ny utformning. Korsningen
ska anpassas till lastbilstrafik och få ett norrgående vänstersvängsfält.
Dessutom planeras det för gång- och cykelvägar och busshållplatser.
Hedenlundsvägens utfart mot väg 83 kommer med anledning av detta att
stängas. I samband med att korsningen byggs om bygger Trafikverket istället
en ny utfart som ansluter till Stationsgatan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 100
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Trafikverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 212

Datum

2019-11-06

Dnr 00284/2019

Delårsrapport Inköp Gävleborg januari-augusti 2019
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per
31 augusti 2019. Förslaget är att informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 104
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 oktober 2019
Delårsrapport 7 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 213

Datum

2019-11-06

Dnr 00133/2019

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde
sänkas för boende utanför tätorterna
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunalskatten sänks för boende utanför
tätorterna så att man betalar mindre kommunalskatt när man bor på
landsbygden kontra i tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 53 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande det inte finns lagstöd för differentierad
kommunalskatt och att medborgarförslaget därför bör avslås.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Som
kommunchefen skriver i sitt yttrande finns inget lagstöd för differentierad
kommunalskatt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 105
Kommunstyrelsen ordförandes förslag 4 oktober 2019
Kommunchefens yttrande 23 juli 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, 53
Medborgarförslag 23 mars 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 214

Datum

2019-11-06

Dnr 00162/2019

Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i
Backa, Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det tas med i framtida
planeringsunderlag för samhällsservicenämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal har
inlämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 82 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden
för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. Nämnden
skriver att på grund av den mycket begränsade parkbudget som finns inom
förvaltningen gjordes för 9 år sedan en översyn av kommunens lekplatsinnehav. Lekplatserna var i många fall mycket slitna, eftersom medel saknats till
upprustning. Skötseln av dem var också eftersatt eftersom personalen inte
hann med driften.
Beslut togs då att genomföra en upprustning av ett antal, strategiskt
placerade lekplatser och att riva återstående. Sedan dess har enheten
Gata/Park arbetat målmedvetet med detta, inom ordinarie investeringsram.
Idag finns endast två lekplatser som inte genomgått en upprustning och
lekplatserna sköts på ett tillfredsställande sätt så att barnens säkerhet inte
riskeras.
Samhällsserviceförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns investeringsmedel eller utrymme inom driftpersonalstyrkan att anlägga och sköta
ytterligare en lekplats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-06

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsservicenämnden föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande budget för investering och driftpersonal. Dock är förslaget i sig
bra, Backa är ett område med många barnfamiljer och en attraktiv plats att
bo på. Han anser att detta område bör vara med i planeringen inför framtida
nyetableringar av lekplatser i Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 106
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019
Samhällsservicenämndens yttrande 14 augusti 2019, § 115
Samhällsserviceförvaltningens 3 juni 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, § 82
Medborgarförslag 15 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 215

Datum

2019-11-06

Dnr 00223/2019

Medborgarförslag om framtiden för museets gamla
lokaler
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om framtiden för museets gamla lokaler har lämnats in
till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att den gamla museibyggnaden ska vara en filial till
nuvarande museum och användas till utställningar.
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 98 att delegera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen just
har antagit en ny detaljplan för museiområdet som möjliggör försäljning av
dessa fastigheter. Ljusdals kommun har inte för avsikt att äga lokaler vi inte
har verksamhet i.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 107
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juli 2019, § 98
Medborgarförslag och kompletteringar 14 juni 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 216

Datum

2019-11-06

Dnr 00032/2019

Delegationsbeslut november 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 66-72.
Samtliga beslut finns att tillgå vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Delegationspärm

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 217

Datum

2019-11-06

Dnr 00117/2019

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2019
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 30 oktober 2019.
Sammanfattningen omfattar 10 motioner och 23 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019
Redovisning 30 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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